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SOBRE O ORGANIZADOR 

ANDITYAS SOARES DE MOURA COSTA 
MATOS é Graduado em Direito, Mestre em 
Filosofia do Direito e Doutor em Direito e Justiça 
pela Universidade Federal de Minas Gerais. 
Professor Adjunto de Filosofia do Direito e 
disciplinas afins na Graduação e na Pós-
Graduação da Faculdade de Direito da UFMG. 
Professor Titular de Filosofia do Direito na 
FEAD (Belo Horizonte/MG). Detentor do 
Prêmio Barão do Rio Branco (UFMG). Diretor da 
“Revista Brasileira de Estudos Políticos” e editor 
da “PHRONESIS – Revista do Curso de Direito 
da FEAD”. Integra o corpo editorial de diversos 
periódicos. Atualmente dirige o Grupo de 
Pesquisa “Kelsen integral: leituras filosóficas e 
políticas da obra de Hans Kelsen” e os Projetos 
de Pesquisas “Contra-história da Filosofia do 
Direito e do Estado: da Grécia ao estado de 
exceção”, “O estado de exceção no Brasil 
contemporâneo: para uma leitura crítica do 
argumento de emergência no cenário político-
jurídico nacional” e “Leituras contemporâneas 



 

 

dos clássicos da Filosofia do Direito”. Autor de 
obras jusfilosóficas tais como Filosofia do direito e 
justiça na obra de Hans Kelsen (Belo Horizonte, Del 
Rey, 2006), Direito: perguntas e respostas. Questões 
teóricas, acadêmicas e ético-profissionais (Belo 
Horizonte: Del Rey, 2007) e O estoicismo imperial 
como momento da ideia de justiça: universalismo, 
liberdade e igualdade  no discurso da Stoá em Roma 
(Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2009) e Contra 
naturam: Hans Kelsen e a tradição crítica do 
positivismo jurídico (Curitiba: Juruá, 2013). Em 
parceria com o Professor Doutor Arnaldo Bastos 
Santos Neto (UFG), organizou a obra coletiva 
Contra o absoluto: perspectivas críticas, políticas e 
filosóficas da obra de Hans Kelsen (Curitiba, Juruá, 
2012).   



 

 

PREFÁCIO 

QUE É UM FUNDAMENTO? 

Que significa pensar o fundamento em 
uma época como a nossa? Será possível, ainda 
hoje e já, atingir o cerne das coisas, opor fundo a 
aspecto, ser a parecer? Não estaria toda busca de 
uma instância não-aspectual condenada ao 
fracasso? Questões como essas são não apenas 
preliminares, mas constitutivas dos estudos que 
ora se apresentam neste volume. De fato, se 
consideramos o fundamento enquanto um tipo 
de solo único do qual brotam as práticas 
jurídicas, de nenhuma utilidade serão as páginas 
que se seguem. As velhas ontologias da ordem 
se esgarçaram e se multiplicaram em miríades 
de narrativas sociais altamente instáveis, 
insubmissas aos padrões que antes ditavam com 
clareza o que era interior e o que era exterior, 
essência e aparência, dado e construído. Ao 
contrário da modernidade, a pós-modernidade – 
o que quer que se entenda por este vasto e 



 

 

equívoco nomem – se caracteriza por sua feição 
antidialética – é esta uma das teses de Michael 
Hardt e Antonio Negri em Império –, de modo 
que já não há mais qualquer vetor de assimilação 
que do dois faça um. Ao contrário, nossos 
tempos continuamente fazem do um, dois; o que 
significa que a abertura de sentido é total e 
múltipla. Daí a necessidade do fundamento, não 
entendido enquanto âncora conceitual das 
coisas, mas sim como eixo de produção da verdade. 

Um discurso fundamental é, conforme 
compreendemos, um dispositivo autoconsciente 
capaz de se problematizar continuamente, 
negando a dialética da absorção que pretende 
tudo conjurar e concentrar em si e por si. Para 
um discurso fundamental, não há sentido nas 
afirmações ontologizadas dos modernos, 
tratando-se antes de um artefato capaz de se 
movimentar num cenário em que se privilegiam 
a imanência, a singularidade e a diferença. Por seu 
turno, a dialética se apresenta como lógica 
central e única, dotada de um sentido racional – 
e por que não dizer: europeu, branco e 
masculino? – que se articula mediante as ideias-
chave de dominação, superação e absorção, 
reduzindo a multiplicidade das diferenças reais 
a oposições binárias ideais finalmente 
englobáveis em uma ordem unitária e artificial.1  



 

 

Buscar o fundamento é então uma 
estratégia produtiva. Suas características básicas 
são a diferença, a hibridação e a mobilidade, às 
quais se opõem os tradicionais modus dialéticos e 
da Ilustração, quais sejam, a verdade, a pureza e 
a estase. Todavia, conforme alertam Hardt e 
Negri, a mera assunção da diferença e da 
mobilidade não é libertadora por si mesma, 
podendo dar origem a novas e mais profundas 
formas de dominação. Basta notar que, à 
semelhança do Contraimpério, o Império 
também lança mão de estratégias de 
destemporalização, desterritorialização e 
miscigenação. A diferença se põe sempre no 
plano da produção: “La verdad no nos hará libres, 
pero tomar el control de la producción de la verdad, sí. 
La movilidad y la hibridación no son liberadoras, pero 
tomar el control de la producción de la movilidad y la 
estasis, las purezas y las mezclas, sí lo es”2 

E o que isso pode significar para o direito, 
essa estrutura tão desmobilizadora quanto 
conservadora, resistente às mudanças e 
afiançadora dos santos valores da família, da 
tradição e da propriedade? A essa altura deveria 
estar claro que uma frase como essa só pode 
funcionar na dimensão da blague, dado que o 
direito, em uma perspectiva pós-moderna 
antidialética, não é nada; ou melhor, é aquilo que 



 

 

queiramos que seja quando o produzimos 
discursivamente; é isso – e só isso – que significa 
um lexema como “fundamentos do direito”. 
Tomar o controle da produção da verdade 
jurídica equivale, portanto, a um contínuo ato de 
fundação, percebendo o potencial estritamente 
antinatural da experiência do direito. Pois se as 
coisas fossem como devessem ser, toda 
normatividade social naufragaria.  

É exatamente a dimensão controversa, 
conflitiva e rebelde do direito que perdemos com 
o passar dos séculos ao ligá-lo a instâncias 
transcendentes, ao fundamentá-lo em uma 
dialética da razão ou, como preferem os 
jusmoralistas – de Alexy a Dworkin, de 
Habermas a Rawls – em plexos valorativos já 
dados e assumidos de partida, ainda que de 
caráter mínimo, mas ainda assim incorporadores 
de uma série de pressuposições “comunicativas” 
e “tolerantes” que sempre vão dizer de um certo 
direito, de um direito que se opõe aos não-
direitos que não são morais, não são racionais, 
não são éticos e, no limite, não são cristãos, 
brancos, heterossexuais, ocidentais e capitalistas. 

“O que abre uma passagem para a justiça 
não é a anulação, mas a desativação e a 
inatividade do direito – ou seja, um outro uso 
dele”.3 Um discurso sobre os fundamentos do 



 

 

direito exige assim a capacidade de produzi-lo 
sob o signo da diferença e da vacuidade 
originária do sentido, assumindo sua feição 
contrafática e até mesmo lúdica. É nesse sentido 
que Giorgio Agamben fala em uma profanação 
do direito,4 o que significa retirá-lo da esfera do 
sagrado ao qual foi abandonado e votá-lo à 
esfera dos gestos humanos, de modo que a 
violência fundadora já não se converta – como 
hoje acontece de modo sempre imediato – em 
violência fundamental, permanecendo antes 
enquanto memória: um direito desativado de 
sua função violenta, entregue ao gesto, 
sobrevivente na dimensão do jogo é então um 
direito pronto a assumir sua tarefa 
revolucionária, reconvertendo – de maneira 
precária – dever-ser em ser, jamais o contrário.  

A via a que se destina o fundamento é 
então aquela que passa pelo país da utopia. Por 
ela transita o direito desativado, o direito que vem, 
capaz de ir do ideal ao real, transformando o que 
antes parecia resistente a toda mudança, 
demonstrando que o direito não existe para 
servir, fundamentar, legitimar ou homologar 
uma ordem dada de coisas, mas para fundar 
outras e outras ordens, que encontrarão 
legitimidade apenas nesse gesto, nesse contínuo 
desafio. Iniciar seu enfrentamento é o que 



 

 

pretendem os textos reunidos neste volume, 
resultantes do esforço conjunto de vários 
programas de Pós-Graduação em Direito de 
Minas Gerais. Assumindo os signos da diferença 
– os temas são múltiplos, contrapostos às vezes, 
polêmicos sempre – e da colaboração – e não da 
competição: note-se que os artigos deste livro 
foram escritos por pesquisadores de Programas 
diversos, às vezes em coautoria, inclusive com 
discentes –, estes trabalhos em boa hora reunidos 
demonstram a vitalidade e a multiplicidade do 
pensamento jurídico-fundamental nestas nossas 
paragens mineiras, montanhosas e plenas de 
amanhãs.  

Andityas Soares de Moura Costa Matos 
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ENTRE CONSCIÊNCIA INDIVIDUAL E 
AUTORIDADE ESTATAL 

BREVES REFLEXÕES SOBRE A DESOBEDIÊNCIA 
CIVIL NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

Andityas Soares de Moura Costa Matos1 

Joyce Karine de Sá Souza2 

Resumo: O presente artigo pretende 
demonstrar que a desobediência civil é um 
direito fundamental. Para tanto, discute-se a 
evolução do Estado e dos direitos fundamentais, 
passando pelas fases do Estado liberal, Estado 
Social e Estado Democrático de Direito. Em 
seguida, apresenta-se a uma breve análise 
histórica da ideia de desobediência civil, para ao 
final se discutir as características próprias desse 
instituto, que o diferenciam das demais formas 
de resistência à opressão. Por fim, são 
apresentadas normas de ordens jurídicas 
estrangeiras que fundamentam a tese 



 

 

desenvolvida neste artigo, as quais se baseiam 
nas formulações teóricas de Thomas Hobbes, 
John Locke, Santo Tomás de Aquino, Marquês 
de Sade e Henry David Thoreau, entre outros 
autores. 

Palavras-chave : Desobediência Civil. 
Evolução do Estado. Direitos Fundamentais. 
Constitucionalismo. Filosofia do Direito. 

Abstract: This paper will argue that civil 
disobedience is a fundamental right. We will 
discuss the evolution of the State and 
fundamental rights, through the phases of 
Liberal State, Social State and Democratic Rule of 
Law. We will also present the evolution of civil 
disobedience idea and discuss the characteristics 
of this institute, which differentiates it from 
other forms of resistance to oppression. Finally, 
we present norms of foreign legal systems that 
support the thesis developed in this paper, 
which are based on the theoretical approaches of 
Thomas Hobbes, John Locke, Saint Thomas 
Aquinas, Marquis of Sade and Henry David 
Thoreau, among others. 

Keywords: Civil Disobedience. State evolution. 
Fundamental Rights. Constitutionalism. 
Philosophy of Law. 



 

 

* * * 

Não poderá existir um governo em que a 
consciência, e não a maioria, decida 
virtualmente o que é certo e o que é errado? 
Um governo em que as maiorias decidam 
apenas aquelas questões às quais se apliquem 
as regras de conveniência? Deve o cidadão, 
sequer por um momento, ou minimamente, 
renunciar à sua consciência em favor do 
legislador? Então por que todo homem tem 
uma consciência? Penso que devemos ser 
homens, em primeiro lugar, e depois súditos. 
Não é desejável cultivar pela lei o mesmo 
respeito que cultivamos pelo direito. A única 
obrigação que tenho o direito de assumir é a 
de fazer a qualquer tempo aquilo que 
considero direito. [...] A lei jamais tornou os 
homens mais justos, e, por meio de seu 
respeito por ela, mesmo os mais bem-
intencionados transformam-se diariamente 
em agentes da injustiça.  

Henry David Thoreau  
(THOREAU, 2008, pp. 10-11) 

Introdução 

O Direito e a Filosofia do Direito devem, 
necessariamente, considerar seus problemas 
teóricos à luz da decidibilidade (FERRAZ 



 

 

JÚNIOR, 2001), o que torna complexa a 
abordagem da questão relativa à desobediência 
civil, já que, na seara jurídica, a mesma não se 
põe apenas em um plano conceitual, mas antes 
prático, no qual se deve buscar uma decisão 
razoável, aplicável e eficaz. Ora, a desobediência 
civil sempre representou uma espécie de assunto 
proibido no amplo repositório de teorias, 
estruturas explicativo-compreensivas e noções 
que costumamos chamar de doutrina jurídica. 

A consolidação e a estruturação dos 
Estados modernos trouxeram questões até então 
não debatidas, mas que permeiam os cidadãos 
em uma sociedade organizada. Uma delas, se 
não a mais latente no mundo hodierno, é até 
onde vai o dever de obediência ao Estado 
quando os mandamentos jurídicos não 
coincidem com a consciência individual? O 
estatuto da subordinação determina exatamente 
os papéis do cidadão, sociedade e Estado na 
comunidade jurídica mediante a coercibilidade 
normativa, assegurando assim que todos os 
direitos e sanções sejam realizados sob a 
autoridade do Estado, direta ou indiretamente. 
No entanto, pergunta-se: quando o Estado 
ultrapassa os limites de sua atividade e interfere 
ativamente na livre esfera de seus cidadãos, estes 
devem se submeter às ordens, uma vez que a 



 

 

origem individual da consciência não é atingida 
frontalmente pelos mandamentos do Estado? Na 
verdade, tal questão remonta a Thoreau (2008), 
pai-fundador da desobediência civil: “Deve o 
cidadão, sequer por um momento, ou 
minimamente, renunciar à sua consciência em 
favor do legislador?”. Em outro momento o 
autor afirma que o Estado não enfrenta a 
consciência intelectual ou moral de um homem, 
mas o submete ao terror, subjugando seu corpo e 
seus sentidos com força física superior 
(THOREAU, 2008, p. 39).  

Os limites da atividade estatal sobre o 
indivíduo foram delineados com a história à 
medida que os direitos fundamentais ganharam 
contornos jurídico-positivos. Em conjunto, a 
conduta humana começou a ser orientada pela 
ordem normativa e o cidadão passou a ser o 
destinatário dos direitos fundamentais 
assegurados pelo Estado na forma do direito 
positivo. Nesse processo histórico, a consciência 
individual do homem – cerne da desobediência 
civil, como se verá mais a frente – destaca-se na 
medida em que questiona o não cumprimento 
do pacto pelo Estado em assegurar os direitos ou 
o meio para que se realizem. Com uma postura 
ético-desobediente frente aos mandamentos 
estatais, o cidadão age de forma a não 



 

 

reconhecer a autoridade incondicional do Estado 
e da lei. A desobediência civil surge, assim, como 
forma de resistência à opressão que se opõe a 
concepções totalitárias de direito que exigem que 
os cidadãos sejam súditos em vontade e cegos 
em obediência tendo em vista uma idéia ética 
absoluta. 

Para uma maior compreensão da 
desobediência civil, faz-se necessário um breve 
histórico da construção do Estado de Direito e 
dos direitos fundamentais, uma vez que estes 
surgiriam sobre o princípio de limitação da 
atividade estatal frente à comunidade jurídica. 
Afinal, Estado de Direito e direitos fundamentais 
têm uma profunda relação de identidade, o que 
se procurará elucidar. 

1 O Estado de Direito e os direitos 
fundamentais 

A luta pela liberdade individual cerceada 
pelo Estado Absolutista deflagrou o surgimento 
do Estado de Direito na forma histórica de 
Estado Liberal, contrapondo o poder soberano 
do monarca e delimitando a esfera e a forma de 
atuação do Estado. A partir desse momento, o 
poder institucionalizado se baseou em um 
ordenamento jurídico objetivo para agir na 



 

 

forma de direito positivo. O Estado passou do 
“Eu Monarca” – atribui-se ao rei francês Luís 
XIV a famosa frase “L’État c’est moi”– para o “Eu 
Direito”. Da mesma forma, as pessoas passaram 
de indivíduos para cidadãos, sujeitos de deveres 
e direitos. Como leciona José Afonso da Silva 
(2000, p. 108), a cidadania é “o reconhecimento 
do indivíduo como pessoa integrada na 
sociedade estatal [...]. Significa aí, também, que o 
funcionamento do Estado estará submetido à 
vontade popular. E aí o termo conexiona-se com 
o conceito de soberania popular [...], com os 
direitos políticos [...] e com o conceito de 
dignidade humana.” Com a estruturação 
jurídica da vida em sociedade, consolida-se o 
conceito específico para denotar “Estado” dado 
por Kelsen (2000, p. 263): 

O Estado como comunidade jurídica não é 
algo separado de sua ordem jurídica, não 
mais do que a corporação é distinta de sua 
ordem constitutiva. Uma quantidade de 
indivíduos forma uma comunidade apenas 
porque uma ordem normativa regulamenta 
sua conduta recíproca. [...] Como não temos 
nenhum motivo para supor que existam duas 
ordens normativas diferentes, a ordem do 
Estado e a sua ordem jurídica, devemos 
admitir que a comunidade a que chamamos 
“Estado” é a “sua” ordem jurídica. 



 

 

Estado e direito são, então, faces 
diferentes da mesma moeda. Não há nenhum 
outro poder acima do Estado, porém, este poder 
é submetido ao direito.  

O art. 16 da Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadãode 26 de agosto de 
1789,3primeiro diploma legal de caráter 
universalista4 no qual se encontra positivado o 
núcleo básico dos direitos fundamentais, marco 
histórico do liberalismo francês da Revolução, 
dispõe: “A sociedade em que não esteja 
assegurada a garantia dos direitos nem 
estabelecida a separação dos poderes não tem 
Constituição5.”  O direito constitui, portanto, 
uma “autolimitação” do Estado, representando 
sua vontade e como esta será expressada. Ao 
cidadão são assegurados os direitos de 
liberdade, igualdade, propriedade, segurança e 
resistência à opressão. É composto o rol de 
direitos fundamentais de primeira geração6 de 
cunho liberal assumidos pelos revolucionários 
franceses de 1789. Com efeito, lê-se no art. 2º da 
declaração: “A finalidade de toda associação 
política é a conservação dos direitos naturais e 
imprescritíveis do homem. Esses direitos são a 
liberdade, a propriedade, a segurança e a 
resistência à opressão7”.  



 

 

Com a imposição dos valores da 
burguesia e a crescente violação dos direitos por 
parte do Estado, foi-se desenvolvendo uma visão 
crítica da ordem liberal que garantia os “direitos 
fundamentais” aos burgueses, enquanto se 
acentuavam as diferenças socioeconômicas entre 
os cidadãos. De fato, o liberalismo tinha por 
pressuposto a não-interferência na ordem 
econômica, limitando-se em proteger a 
propriedade e o mercado, o que acentuava a 
desigualdade social e fragmentava a sociedade 
em grupos: os que tinham a possibilidade de 
adquirir bens e os que nem isso tinham. A 
igualdade era a igualdade jurídica frente ao 
dever-ser das normas, a liberdade consistia em 
não fazer aquilo proibido por lei e a opressão 
estatal aos poucos foi retomando destaque, o que 
poria um ponto final na forma histórica de 
Estado Liberal.  

A partir desse momento o Estado de 
Direito toma a forma histórica de Estado Social, 
trata-se de um Estado capitalista que, porém, 
não anula os direitos de primeira geração, o que 
o diferencia do Estado Socialista, que concentra 
sob sua tutela todas as atividades econômicas, 
visando uma desvinculação com o capitalismo, o 
Estado é dominado pelo partido único, a 
cidadania torna-se opaca, uma vez que o que 



 

 

importa é a manutenção do Estado sob uma 
única ideologia e o poder estatal é usado para 
cercear e violar liberdades individuais, o que 
torna o Estado Socialista um totalitarismo, não 
Estado de Direito.Com crescente 
intervencionismo nas esferas econômica, política 
e jurídica, o Estado Social assume a missão de 
erradicar a desigualdade sustentada pela ordem 
liberal, trazer ao leque de proteção estatal os 
direitos sociais, garantindo o modo de sua 
promoção, e assegurar que os direitos 
individuais já consagrados deixassem de ter 
feição meramente formal, passando a ser 
garantido de forma homogênea para todos os 
cidadãos. As esferas do Direito Público e do 
Direito Privado estavam, então, bem definidas, 
com clara predominância da primeira sobre a 
segunda, ao contrário do que ocorria no Estado 
Liberal, quando o espaço do Direito Privado era 
nitidamente privilegiado diante do então ainda 
nascente Direito Público.  

O que se seguiria era o surgimento da 
democracia de massas de signo totalitário, a qual 
faria com que os ideais do Estado Social se 
desvirtuassem. A supressão dos direitos de 
primeira geração, a intensa interferência na 
esfera íntima dos cidadãos, o exercício do poder 
de maneira unipessoal e a consolidação de um 



 

 

governo sem leis foram os princípios sobre os 
quais os alicerces necessários ao 
desenvolvimento do nacionalismo e do fascismo 
se ergueram. De cunho legalista, essas formas de 
Estado cerceariam o pluralismo político, 
converteriam a comunidade jurídica em uma 
grande máquina de manutenção do poder e 
iniciariam uma planificação e uniformização dos 
valores culturais. Hannah Arendt conclui que o 
totalitarismo é uma moderna forma de 
despotismo, onde há: “De um lado, o poder 
arbitrário, sem o freio das leis, exercido no 
interesse do governante e contra os interesses 
dos governados; e, de outro, o medo como 
princípio da ação, ou seja, o medo que o povo 
tem pelo governante e o medo do governante 
pelo povo [...].” (ARENDT, 1989, p. 513). 

Sem dúvida, nazismo e fascismo não 
devem ser considerados à luz da teoria do 
Estado de Direito. Antes são formas ideológicas 
de submeter todos a uma ordem na qual não há 
o freio da lei, mas sua permissividade e fluidez 
diante todas as vontades do déspota. No Estado 
Total não se trata do dever de agir conforme o 
ordenamento jurídico, mas sim de uma completa 
falta de racionalidade que assume qualquer 
forma legislativa para manter o poder.  No 
totalitarismo o terror é realizado sob a forma da 



 

 

vontade privada e não o direito, uma vez que o 
dever de obediência do Estado ao Direito é o que 
o faz um Estado de Direito. Assombra-nos, 
portanto, o pensamento de J. Périch, citado por 
Legaz y Lacambra, o qual reduz a noção de 
direito à noção de lei, com o dever incondicional 
de submissão à mesma: 

Considerando que todo Estado é Rechtsstaat, 
porque não é possível um Ohnerechtsstaat, isto 
é, um Estado sem direito, estima supérflua e 
redundante a noção de Estado de Direito e 
declara que o Estado é idêntico ao “princípio 
da legalidade”, que, para ele, equivale à 
autoridade incondicional da lei, o que impede 
a possibilidade de um direito de resistência 
dos súditos, que seria um “direito contra o 
Direito”. (LEGAZ Y LACAMBRA, 1951, p. 15, 
tradução nossa) 8 

Como se percebe, trata-se de uma leitura 
equivocada e superficial da tese kelseniana 
segundo a qual direito e Estado são uma única 
realidade, eis que Kelsen, após identificar 
conceitualmente ambas as realidades, não faz 
defluir nenhuma consequência ética ou dever de 
obediência das suas doutrinas científicas, 
meramente descritivas e nunca apologéticas. 
Sem dúvida, a posição de Périch implica uma 
visão simplista, autoritária e utilitária do que seja 



 

 

um Estado de Direito. Ora, se o direito existe 
apenas para legitimar o poder soberano e as 
vontades do Estado nas mãos de quem quer que 
seja – visão que o reduz à lei – não faz sentido 
algum a existência de um ordenamento jurídico 
com hierarquia das normas, regras e limitações, 
ou seja, uma ordem jurídica formal e material 
que faz com que o cidadão reconheça (liberdade 
ético-jurídica) e se convença (liberdade 
psicológica da vontade)9 sobre o dever de 
observar a legislação positiva.  Ademais, esse 
“parêntesis histórico” da ascensão dos Estados 
nacionalistas totalitários mostra que quando se 
considera a construção do Estado de Direito 
meramente enquanto acidente ou casualidade 
do pensamento humano a noção de Estado 
regride aos moldes daquele que existiu no 
absolutismo. Como bem destacado por Legaz y 
Lacambra (1951, p.15, tradução nossa): 

Nem todo Estado é um Estado de Direito, 
mas este é o Estado cujo Direito tem uma 
específica estrutura e conteúdo em uma 
comunidade política. Neste sentido, ao Estado 
de Direito se contrapõe historicamente o 
Estado despótico, o Estado patrimonial, a 
ditadura, etc. De outro modo, todo Estado 
tem um conteúdo jurídico e ao Estado lhe é 
essencial o Direito, mas nem todo Estado 
enxerga no Direito valor 



 

 

fundamentalintegrante de sua essência, a 
razão de seu ser, a forma em que deve 
transcorrer sua atividade; e por isso, 
conceitualmente, ao Estado de Direito se 
opõem os conceitos de Estado de poder, de 
Estado de cultura, de Estado ético, de Estado 
econômico, etc.10 

Com o fim dos Estados totalitários, entra 
novamente em voga a discussão sobre a 
proteção que se deve conferir continuamente aos 
direitos humanos fundamentais contra ações 
despóticas de qualquer espécie, consolidando-se 
o atual Estado de Direito de viés democrático, 
democracia essa que é exercida em sua forma 
indireta, no entanto, universal. A Declaração 
Universal dos Direitos Humanos da 
Organização das Nações Unidas, datada de 10 
de dezembro de 1948, traz uma série de direitos 
elencados como sendo essenciais ao homem que 
convive em sociedade civil sob tutela jurídica 
estatal, “para que o homem não seja compelido, 
como último recurso, à rebelião contra a tirania e 
a opressão”.11 A Declaração não tem natureza 
vinculativa, porém vários Estados-Nação se 
inspiraram nela para orientar suas Constituições 
como forma de positivar um núcleo de direitos 
necessários em uma era em que se verificou que 
quando o poder ilimitado é conferido ao Estado, 



 

 

sua legitimidade se faz mediante o terror e da 
barbárie, como observamos nos totalitarismos 
modernos, nazismo e fascismo. 

Conforme Gilmar Ferreira Mendes (2002, 
p.2): 

[...] os direitos fundamentais são, a um só 
tempo, direitos subjetivos e elementos 
fundamentais da ordem constitucional 
objetiva. Enquanto direitos subjetivos, os 
direitos fundamentais outorgam aos titulares 
a possibilidade de impor os seus interesses 
em face dos órgãos obrigados. Na sua 
dimensão como elemento fundamental da 
ordem constitucional objetiva, os direitos 
fundamentais – tanto aqueles que não 
asseguram, primariamente, um direito 
subjetivo, quanto aqueloutros, concebidos 
como garantias individuais – formam a base 
do ordenamento jurídico de um Estado de 
Direito democrático. 

Quando os direitos fundamentais 
ganham positivação constitucional, esta 
determina o modo pelo qual as ações do Estado 
se orientarão e este realiza suas atividades 
conforme o direito. Forma-se assim o Estado de 
Direito. No entanto, ressalte-se que o rol de 
direitos fundamentais considerados atualmente 
não é exaustivo. Sua construção é gradual e não 
busca um fim. À medida que o homem passa 



 

 

por circunstâncias históricas em que há agressão, 
em qualquer de suas formas, aos direitos 
humanos fundamentais, seja por parte do Estado 
ou por parte de terceiros, põe-se a necessidade 
de proteger ainda mais sua essência de ser livre. 
Tal dever de proteção não se configura apenas 
na forma estatal, quando o Estado protege os 
direitos fundamentais contra as investidas do 
Poder Público em face do cidadão ou quando 
age como guardião desses direitos contra 
terceiros12. De fato, o maior interessado na 
proteção dos direitos humanos fundamentais é o 
próprio homem. Como cidadão, é legítimo que 
resista à opressão quando o Estado se torna um 
adversário ou se omite no dever de proteção aos 
seus direitos.  

As razões pelas quais o “direito de se 
resistir à opressão” não foi referenciado nas 
Constituições liberais do século XIX que se 
basearam na Declaração Revolucionária de 
1789– pelo menos não de modo literal e claro, 
como se lê no art. 2º13 –, nem nas modernas 
Constituições posteriores ao terror e à barbárie 
vividos pela humanidade durante a ascensão 
dos nacionalismos totalitários, são de ordem 
histórica e político-ideológica. Trata-se de um 
daqueles inumeráveis “esquecimentos” que o 
pensamento jurídico não aborda e finge não 



 

 

existir. Posição cômoda, porém irresponsável e 
anticientífica, como todas aquelas que 
privilegiam o útil em detrimento do verdadeiro. 

A ideia de desobediência civil vem sendo 
sistematicamente desconsiderada tanto pela 
Filosofia do Direito quanto pela Teoria Geral do 
Direito. As razões desse fato se ligam, muitas 
vezes, a finalidades e objetivos políticos bastante 
específicos, uma vez que a teoria da 
desobediência civil possui conteúdo ideológico 
de feição naturalmente explosiva e contestatória. 
Ora, os valores da ordem e da segurança jurídica 
sempre foram privilegiados pelo pensamento 
jurídico ocidental, de maneira que a aceitação da 
desobediência civil como categoria integrante da 
dogmática tradicional mostra-se, se não 
paradoxal, ao menos problemática. 

Contudo, faz-se necessário debater o 
tema da desobediência civil na seara do Direito, 
uma vez que a ciência jurídica não se encerra na 
dogmática tradicional e positivada, nem se limita 
a ela. Para tanto, abordaremos a desobediência 
civil enquanto postura ética relacionada ao 
direito de resistência, localizando-a em sua 
prática na história da humanidade, em pontos 
específicos. Ao final, trataremos de sua íntima 
relação com os direitos fundamentais. 



 

 

2 Desenvolvimento histórico da 
desobediência civil 

A desobediência civil é tão antiga quanto 
o próprio direito ocidental, como o prova 
Antígona, a célebre tragédia de SÓFOCLES 
(1970). Na história, a personagem questiona o 
édito de Creonte, rei de Tebas, que proíbe o 
sepultamento de Polinice, irmão de Antígona, 
por ter intentado contra o governo enquanto 
disputava o trono com seu irmão Etéocles. Os 
irmãos se mataram na busca pelo poder. 
Creonte, tio de Antígona, assumiu o governo de 
Tebas e aceitou o sepultamento de Etéocles, 
enquanto que para Polinice, considerado traidor, 
o tirano nega o direito ao sepultamento. A pena 
para quem enterrasse Polinice seria a 
condenação à morte. Diante do dever de 
obediência aos mandamentos da lei dos homens, 
Antígona, em conversa com sua irmã Ismênia, 
contesta a validade da norma e faz notar a 
injustiça que resultaria de seu cumprimento: 

Certamente! Pois não sabes que Creonte 
concedeu a um de nossos irmãos, e negou ao 
outro, as honras da sepultura? Dizem que 
inumou a Etéocles, como era de justiça e de 
acordo com os ritos, assegurando-lhe um 
lugar condigno entre os mortos, ao passo que, 



 

 

quanto ao infeliz Polinice, ele proibiu aos 
cidadãos que encerrem o corpo num túmulo, 
e sobre este derramem suas lágrimas. Quer 
que permaneça insepulto, sem homenagens 
fúnebres, e presa de aves carniceiras. Tais são 
as ordens que a bondade de Creonte impõe a 
mim, como também a ti, e, eu o afirmo: ele 
próprio virá a este sítio comunicá-las a quem 
ainda as ignore. Disso faz ele empenho, e 
ameaça, a quem quer que desobedeça, de ser 
apedrejado pelo povo. [...] Uma coisa é certa: 
Polinice era meu irmão, e teu também, 
embora recuses o que eu te peço. Não poderei 
ser acusada de traição para com o meu dever. 
[...] Ele não tem o direito de me coagir a 
abandonar os meus! (SÓFOCLES, 2005, pp. 6-
8). 

Antígona, em um ato de coragem, 
assume postura ético-desobediente e enterra o 
cadáver de Polinice, defendendo e exercendo seu 
direito de sepultá-lo. Creonte, firme em sua 
posição tirânica, executa Antígona cumprindo o 
determinismo da lei e afirma que a cidade 
pertence a seu governante. A execução de 
Antígona serviria de exemplo para qualquer 
cidadão de Tebas que desobedecesse aos 
mandamentos da lei. Mantendo a pedagogia do 
terror, Creonte executa seu filho Hémon por ter 
defendido o direito de Antígona em enterrar 
Polinice e suplicado por sua vida. Interrogada 



 

 

por Creonte para averiguar se ela sabia sobre a 
existência da normativa em tela, Antígona 
responde:  

Sim, eu sabia! Por acaso poderia ignorar, se 
era uma coisa pública? [...] não foi Júpiter que 
a promulgou; e a Justiça, a deusa que habita 
com as divindades subterrâneas jamais 
estabeleceu tal decreto entre os humanos; 
nem eu creio que teu édito tenha força 
bastante para conferir a um mortal o poder de 
infringir as leis divinas, que nunca foram 
escritas, mas são irrevogáveis; não existem a 
partir de ontem, ou de hoje; são eternas, sim! 
– Tais decretos, eu, que não temo o poder de 
homem algum, posso violar sem que por isso 
me venham a punir os deuses! Que vou 
morrer, eu bem sei; é inevitável; e morreria 
mesmo sem a tua proclamação. E, se morrer 
antes do meu tempo, isso será, para mim, 
uma vantagem, devo dizê-lo! Quem vive, 
como eu, no meio de tão lutuosas desgraças, 
que perde com a morte? Assim, a sorte que 
me reservas é um mal que não se deve levar 
em conta; muito mais grave teria sido admitir 
que o filho de minha mãe jazesse sem 
sepultura; tudo o mais me é indiferente! Se te 
parece que cometi um ato de demência, talvez 
mais louco seja quem me acusa de loucura! 
[...] Por que demoras, pois? Em tuas palavras 
tudo me causa horror, e assim seja sempre! 
Também todos os meus atos te serão odiosos! 



 

 

Que maior glória posso eu pretender, do que 
a de repousar no túmulo de meu irmão? Estes 
homens (indica o coro) confessariam que 
aprovam o que eu fiz, se o terror não lhes 
tolhesse a língua! Mas, um dos privilégios da 
tirania consiste em dizer, e fazer, o que 
quiser. (SÓFOCLES, 2005, pp. 30-33, grifo 
nosso). 

Na doutrina teológica de Santo Tomás de 
Aquino (1225-1274), a lei humana, fruto de uma 
convenção, se subordina à lei natural14 na qual o 
legislador deve se basear, verificando o que ela 
preceitua. Por tal razão metafísica, os homens 
não devem desobedecer às leis humanas. No 
entanto, caso uma lei positiva represente uma 
afronta à lei natural, justifica-se a desobediência 
à norma, dado que não refletirá o postulado por 
Deus nas leis divinas. Caso fosse positivado pelo 
legislador o que não está em consonância com a 
lei natural, leis injustas seriam 
institucionalizadas, o que, para Santo Tomás, 
engendra um direito ilegítimo e contrário aos 
preceitos da ordem divina. Tal seria, na visão 
tomista, apenas um direito corrupto (corruptio 
legis), não verdadeiro direito, estando os homens 
de acordo com as leis divinas quando resistem 
aos mandamentos do que foi criado 
contrariamente aos mandamentos jusnaturais.  



 

 

Por certo, tanto em Sófocles quanto em 
Santo Tomás, ou seja, da Grécia até a Idade 
Média, vemos a justificação da desobediência à 
lei no plano do divino, o que simboliza a 
submissão do direito à crença em uma ordem 
superior que valida as ações humanas frente às 
leis positivadas. Foi com o início do movimento 
iluminista no século XVII que as esferas do 
divino e do jurídico começaram a se separar e 
todo conhecimento crítico produzido nessa 
época por Isaac Newton, Voltaire, John Locke, 
Montesquieu, Benjamin Franklin, Jean-Jacques 
Rousseau, Immanuel Kant, para citar apenas 
alguns autores, influenciou os movimentos que 
afastariam a religião do poder político, como 
ocorreu na Inglaterra com Revolução Gloriosa de 
1688 e na França revolucionária de 1789 com a 
Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão. Não obstante, frisa-se que não se 
pretende fazer um apanhado geral do direito de 
resistência e da desobediência civil ao longo da 
história, mas apenas breves indicações pontuais 
– porém fundamentais – para a compreensão de 
sua construção histórico-jurídica. 

Na teoria contratualista de Thomas 
Hobbes (1588-1679) a desobediência civil toma 
caráter revolucionário, uma vez que o dever de 
obediência à lei é intrínseco ao pacto para que o 



 

 

Estado Leviatã se concretize. Rompê-lo é injusto, 
sendo o poder soberano irresistível. A submissão 
a tal poder seria necessária para a manutenção 
da vida dos homens em sociedade. No entanto, 
torna-se legítima a desobediência civil quando o 
soberano atenta contra a vida dos homens e 
quando o Estado Leviatã mostra-se ineficiente 
em assegurá-la, o que tornaria justa a resistência 
ao soberano e a desobediência à lei, não sendo o 
pacto cumprido pela parte cuja obrigação 
essencial é garantir o direito à vida, a segurança 
e a paz entre os homens. Nessas situações não 
haveria justiça em se submeter ao poder 
soberano como súdito. Como afirma 
categoricamente Hobbes: 

Se o soberano ordenar a alguém (mesmo que 
justamente condenado) que se mate, se fira ou 
se mutile a si mesmo, ou que não resista aos 
que o atacarem, ou que se abstenha de usar os 
alimentos, o ar, os medicamentos, ou 
qualquer outra coisa sem a qual não poderá 
viver, esse alguém tem a liberdade de 
desobedecer.. [...] Entende-se que a obrigação 
dos súditos para com o soberano dura 
enquanto, e apenas enquanto, dura também o 
poder mediante o qual ele é capaz de protegê-
los. [...] A soberania é a alma do Estado, e 
uma vez separada do corpo os membros 
deixam de receber dela seu movimento. O fim 



 

 

da obediência é a proteção, e seja onde for que 
um homem a veja, quer em sua própria 
espada quer na de um outro, a natureza 
manda que a ela obedeça e se esforce por 
conservá-la. (HOBBES, capítulo XXI, pp. 75-
76). 

Desta maneira, pode-se sustentar com 
acerto que a desobediência civil na narrativa 
hobbesiana é legítima quando o soberano e o 
Estado Leviatã atentam contra o direito à vida, 
fundamental direito do homem. O que não 
implica uma falta de lógica15 no sistema 
hobbesiano, uma vez que a possibilidade de 
autodefesa é a essência da preservação da 
própria vida. Ademais, é em razão da autonomia 
da vontade e do reconhecimento de que os 
homens em estado de natureza são incapazes de 
assegurar a manutenção à própria vida que se 
funda o pacto com o Estado. Se este não cumpre 
sua prerrogativa de garantir a segurança dos 
indivíduos em uma sociedade civil “ninguém é 
considerado obrigado pelo pacto a abster-se de 
resistir à violência” (HOBBES, capítulo XXVIII, 
p. 104). 

Outro contratualista que defende o 
direito de se resistir às leis e de desobedecer aos 
seus mandamentos é John Locke (1632-1704). 
Para esse teórico é necessário que os homens 



 

 

vivam sob estado civil, tendo um juiz comum, 
uma vez que no estado de natureza a 
convivência pacífica é insustentável. No entanto, 
Locke defende a desobediência às leis e a 
resistência ao soberano quando este não busca o 
bem comum da sociedade organizada, mas tão 
somente seus interesses. A finalidade da 
sociedade política é a proteção ao direito de 
propriedade do homem, que para Locke se 
encontra no mesmo patamar dos direitos à vida 
e à liberdade. O direito à propriedade existe 
desde o estado de natureza, resultado do esforço 
do homem na transformação da natureza para 
sua existência.  

Diferenciando poder paterno (sociedade 
familiar), poder político (sociedade civil) e poder 
despótico (escravidão)16, Locke demonstra que o 
dever de obediência ao soberano somente é 
exigível quando os homens se tornam súditos 
por aderirem ao pacto e este é cumprido pelas 
partes: 

O poder paterno está aquém do poder do 
magistrado na mesma medida em que o 
poder despótico está além; e que o domínio 
absoluto, onde quer que esteja situado, está 
tão longe de ser uma espécie de sociedade 
civil que é incompatível com ela, na mesma 
medida em que a escravidão o é com a 



 

 

propriedade. O poder paterno existe apenas 
enquanto a menoridade torna o filho incapaz 
de gerir sua propriedade; o político, quando 
os homens têm a propriedade à sua 
disposição; e o despótico, sobre aqueles que 
não possuem propriedade alguma. (LOCKE, 
1994, pp. 189-190). 

De fato, é apenas quando exerce o poder 
político que o soberano assegura a liberdade e a 
propriedade aos súditos, sendo o exercício do 
poder despótico contra tais direitos um atentado 
dirigido à vida dos homens, caso em que não 
devem obrigar-se ao dever de obediência às leis 
do déspota. Haveria uma regressão do estado 
civil para o estado de natureza, os homens 
seriam escravos e o soberano, senhor. Os direitos 
da consciência são preservados dentro do micro-
sistema individual e, em situações de opressão, 
se exteriorizam no macro-sistema (sociedade 
civil) sob a forma da desobediência civil, uma 
resistência à opressão quando se impõe um 
dever absoluto de obediência a um “Estado” 
despótico, não havendo consenso entre 
governantes e governados. 

Em Donatien Alphonse-François, o 
Marquês de Sade (1740-1814), a desobediência 
civil ganha contornos incisivos e práticos. Para 
além da teorização do direito de resistir à 



 

 

opressão, Sade pôs a nu a natureza dos 
princípios Igualdade, Liberdade e Fraternidade 
sobre os quais se erguia uma revolução na qual 
todos eram vítimas e carrascos.  O autor foi 
perseguido e preso, sendo condenado tanto pelo 
Antigo Regime quanto pela França pós-
revolucionária de 1789. Ou seja, Sade foi 
perseguido pela Monarquia, pela Primeira 
República, pelo Império e pela Restauração. 
Ficou preso durante vinte e sete anos, tendo 
passado por Vincennes, pela Bastilha, pelo 
hospício de Charenton, além de viver os quatro 
últimos anos de sua vida sob o peso de um 
decreto do Ministro do Interior, Conde do 
Império, no qual o Estado francês determinava:   

Art. 1º. O Sr. de Sade será alojado em um local 
completamente isolado de modo que toda 
comunicação, com o interior ou o exterior, 
seja-lhe proibida contra qualquer pretexto que 
invoque. Ter-se-á o especial cuidado de lhe 
proibir todo uso de lápis, tinta, pena e 
papel.(In: SADE, 2005, p.77, tradução nossa) 17 

Em uma época na qual não se falava 
impunemente a respeito dos desmandos do 
poder, o Marquês entregou sua vida no cárcere à 
atividade da escrita, que, com potencial ofensivo, 
provocou a ira do governo por narrar os 
horrores do despotismo sobre os quais, 



 

 

ironicamente, se erguia a revolução que 
procurava a liberdade, a igualdade e a 
fraternidade entre os homens. De fato, a 
Revolução Francesa, incoerente com seus 
princípios, foi um veículo para a barbárie: 

Liberdade? Ninguém nunca foi menos livre, 
dir-se-ia um rio de sonâmbulos. Igualdade? 
Não há nenhuma igualdade, a não ser a das 
cabeças decepadas. Fraternidade? A delação 
nunca foi tão ativa. Se a intenção fosse pôr a 
nu o nó das paixões humanas, que encerram a 
aniquilação de todos por todos, o sucesso não 
teria sido maior. Sim, todos querem a morte 
de todos, isto é verdade (SADE in SOLLERS, 
2001, p. 73). 

 A escrita foi a maior arma do Marquês 
contra as ações despóticas do poder soberano. 
Com palavras libertinas Sade aduz que o 
exercício da liberdade frente a mandamentos 
que exijam a renúncia total das vontades 
individuais é o direito que cada homem deve 
defender diante um “Estado” adversário dos 
próprios súditos: 

A liberdade será total ou não será liberdade, 
ensina o divino Marquês. Ao propor um 
Estado erotizado, Sade leva às últimas 
conseqüências os postulados libertários da 
Revolução Francesa, transcendendo seu 



 

 

caráter burguês e aprofundando o 
individualismo que se opõe às práticas 
coletivas típicas de nossas sociedades 
estáticas e conformistas. Ao criticar o Deus 
Mortal – o Estado, nas palavras de Hobbes –, 
Sade nos conscientiza acerca dos riscos 
políticos que a boa leitura enfrenta. (MATOS, 
2009, p. 5) 

Em seu livro A Filosofia na Alcova (1795), o 
Marquês narra a história da educação de uma 
jovem casta nos moldes libertinos. Porém, 
quando se chega  no capítulo “Franceses, mais 
um esforço se quereis ser republicanos”, vemos 
que a obra almeja algo para além de aulas de 
libertinagem, pois 

[...] acaba no fundo se estendendo a todo 
cidadão francês [...] Nesta obra, vários tipos 
de discurso (moral, político, estético) 
subordinam-se à linguagem erótica, que, por 
sua vez, se serve da linguagem revolucionária 
para combater os costumes e a religião 
(BORGES, inA Filosofia na Alcova, 2008, p. 
206). 

O poder do gozo18 descrito pelo Marquês 
ganha contornos políticos incisivos. Sade sugere 
a desobediência civil contra certas leis que 
arruinariam o sonho dos franceses em se manter 
como República, dentre elas a que previam a 



 

 

pena de morte e as que tipificavam delitos 
religiosos. Segundo o Marquês, leis que tolham a 
vida e a consciência individual não passam de 
instrumentos para castrar ou coibir a liberdade 
do homem. Para Sade, é dever do cidadão no 
Estado republicano fazer impor sua consciência 
em relação ao poder soberano de seres 
supremos. Afinal, se os homens têm liberdade 
de consciência, têm também liberdade de agir 
em nome e em defesa dela, sendo que as normas 
jurídico-estatais jamais conseguem atingir a 
razão de cada ser humano. 

Os mandamentos dos que disputam o 
poder não passam de receitas engessadas para 
manter os homens sob o jugo da opressão. Para 
Sade, o único despotismo que um Estado 
republicano deveria admitir é o “despotismo da 
luxúria”. Eis o terror do Estado, esse desejo 
permanente de transgressão intrínseco em cada 
ser humano, desencadeado quando as 
instituições político-jurídicas não se submetem 
ao direito ou constroem e mantém um arcabouço 
normativo que violenta a liberdade, tornando-a 
impraticável mediante mecanismos de 
adestramento próprios do discurso dominante. 

As referências históricas da 
desobediência civil são várias, sendo que os 
autores citados representam apenas uma 



 

 

amostragem, ainda que significativa. Todavia, 
mesmo sem contorno jurídico-normativo fixo, 
sua prática precede seu conceito. Nesse sentido, 
faz-se necessário dedicar especial atenção ao pai-
fundador da desobediência civil, Henry David 
Thoreau (1817 -1862), que com a obra intitulada 
A Desobediência Civil leva o tema a proporções 
teóricas abrangentes, influenciando, por 
exemplo, Gandhi na luta pela independência do 
povo indiano. Este ensaio é a primeira obra que 
postula a desobediência civil como um direito 
legítimo de resistir ao poder despótico quando 
este realiza ações que vão contra a consciência 
individual dos cidadãos. Para Thoreau: 

[...] o melhor governo é o que governa menos 
[...], [sendo] apenas a maneira escolhida pelo 
povo para executar sua vontade. [...] Pois o 
governo é uma conveniência pela qual os 
homens conseguem, de bom grado, deixar-se 
em paz uns aos outros, e, como já se disse, 
quanto mais conveniente ele for, tanto mais 
deixará em paz seus governados (THOREAU, 
2008, pp. 7-9). 

Thoreau defende o fim da escravidão e se 
levanta contra os abusivos impostos que 
patrocinavam a Guerra Mexicana, na qual os 
Estados-Unidos enfrentaram o México de 1846 a 
1848 na disputa por anexação de territórios. 



 

 

Thoreau foi preso por sonegação em 1846,19 
tendo se recusado a pagar impostos a um Estado 
escravocrata e beligerante. Inspirado por esse 
episódio, ele escreveu seu fulgurante ensaio A 
Desobediência Civil em defesa do princípio da 
autonomia e da liberdade individual, sugerindo 
que todos os cidadãos reproduzissem sua 
postura de “resistência ao governo civil” 20 que 
impõe aos governados que se portem como 
súditos e não como cidadãos, negando-lhes suas 
próprias consciências. Seja em termos práticos 
ou econômicos, Thoreau requer que seja retirado 
o apoio a um governo que legitima injustiças. A 
obediência a um “Estado” despótico passa de 
amoral à imoral quando o cidadão apoia suas 
ações em uma perspectiva conformista. Para 
Thoreau, se a democracia assim se mantivesse, 
mostrar-se-ia enquanto trunfo obtuso, não sendo 
mais do que a reunião de seres autônomos que 
livremente escolheram manter um Estado 
totalitário: 

Será a democracia, tal como a conhecemos, o 
último desenvolvimento possível em matéria 
de governo? Não será possível dar um passo 
mais além no sentido do reconhecimento e da 
organização dos direitos do homem? Jamais 
haverá um Estado realmente livre e 
esclarecido até que este venha a reconhecer o 



 

 

indivíduo como um poder mais alto e 
independente, do qual deriva todo seu 
próprio poder e autoridade, e o trate de 
maneira adequada. Agrada-me imaginar um 
Estado que, afinal, possa permitir-se ser justo 
com todos os homens e tratar o indivíduo 
com respeito, como um seu semelhante; que 
consiga até mesmo não achar incompatível 
com sua própria paz o fato de uns poucos 
viverem à parte dele, sem intrometer-se com 
ele, sem serem abarcados por ele, e que 
cumpram todos os seus deveres como 
homens e cidadãos. Um Estado que 
produzisse este tipo de fruto, e que o deixasse 
cair assim que estivesse maduro, prepararia o 
caminho para um Estado ainda mais perfeito 
e glorioso, que também imaginei, mas que 
ainda não avistei em parte alguma 
(THOREAU, 2008, pp. 57-58). 

Se o poder emana do povo, este deve 
manter uma postura ético-desobediente frente 
aos mandamentos contidos em normas que 
legitimam a opressão, tais como as que obrigam 
o indivíduo a patrocinar atrocidades do poder 
público para então considerá-lo enquanto sujeito 
de direitos. Um Estado que enfrenta o homem 
para além da esfera do ser-cidadão pretende 
transformar a democracia em tirania, em sua 
forma mais agressiva. Dar à democracia e aos 
direitos fundamentais aspecto meramente 



 

 

formal, cerceando sua materialidade, é típico de 
um Estado que não se conforma ao direito, mas 
que tenta deturpar a obrigação ética do 
indivíduo de ser convencido frente aos 
mandamentos jurídicos, procurando tolher-lhe, 
inclusive, a liberdade psicológica da vontade. É o 
Estado, nesse caso, representante do terrorismo 
institucionalizado e capitaneado por princípios 
totalitários, tal como descrito por Ernesto Garzon 
Valdes (1989, p. 52, tradução nossa): 

Dito com outras palavras: quando o governo 
se transforma em agente do terror 
indiscriminado ou difuso, volta a criar as 
condições próprias do estado de natureza, no 
qual a vida do homem se torna 
“desagradável, brutal e curta”, para usar a 
conhecida formulação de Hobbes. É a “tese 
do uivo”, a que me referi anteriormente: o 
governo abandona seu papel de executor das 
leis vigentes para se transformar em 
adversário da luta pelo poder. Neste sentido, 
o terrorismo de Estado acaba minando as 
próprias bases de justificação da organização 
política e contribui para sua instabilidade. O 
terrorismo de Estado não pode ser uma forma 
permanente de governo. Assim o reconhecem 
também aqueles que o propiciam ou praticam 
quando destacam o caráter transitório deste 
tipo de sistema como etapa preparatória para 
uma “democracia verdadeira”. Do ponto de 



 

 

vista ético, aplicar o “governo uivo” como 
uma forma de fortalecer a democracia é tão 
inaceitável como promover a morte 
intencional de inocentes para intimidar os 
culpados reais ou prováveis.21 

Na teoria de Thoreau o direito de se 
resistir aos mandamentos da lei vai além de uma 
simples insubmissão às ordens jurídicas. Mesmo 
não encontrando positivação estatal, a 
desobediência civil é legítima, tratando-se de 
uma forma de estranhamento ao dogmatismo 
autoritário que enseja a opressão e mantém uma 
pseudo-democracia para legitimar suas 
atrocidades. 

3 Contornos jurídicos da desobediência 
civil 

De acordo com Barrington Moore Jr. 
(1987) e Nelson Nery Costa (2000), a 
desobediência civil pode ser entendida como 
uma postura política individual que, mediante 
ação organizada e consciente, contesta a supremacia 
e a validade da ordem jurídica vigente em sua 
inteireza ou em pontos isolados que, no entanto, 
conformam o arcabouço essencial de tal ordem. 
Bem se vê que a desobediência civil não é uma 
simples revolta ou negativa de cumprimento de 



 

 

normas jurídicas quaisquer. Trata-se, 
evidentemente, de uma revolta qualificada, e que 
normalmente busca um objetivo maior, ou seja, o 
desobediente se orienta rumo a uma finalidade 
que transcenda a mera negativa de cumprimento 
de determinados mandamentos legais. Da 
mesma maneira, pode-se sustentar com acerto 
que a desobediência civil não se assemelha e 
nem dá lugar, necessariamente, à anarquia pura e 
simples, que é a ausência de qualquer ordem 
jurídica. De acordo com Bobbio (2000), o 
anarquismo enquanto teoria constitui-se como 
negativa apriorística de qualquer governo, dado 
que o anarquista típico mantém uma firme e 
constante convicção segundo a qual jamais deve 
se submeter à heteronomia do tipo jurídico-
estatal.  

Também não se confunde a 
desobediência civil com a objeção de consciência, 
uma vez que esta preceitua uma contraprestação 
do objetor caso este não concorde com o 
mandamento da norma, tal como ocorre com a 
recusa de prestação de serviço às Forças 
Armadas por motivos ético-filosóficos. O 
instituto da objeção de consciência é geralmente 
positivado nos ordenamentos jurídicos22 como 
uma forma de atenuar a tensão entre Estado e 
cidadãos na convivência sob o pacto social. No 



 

 

entanto, caso o objetor não cumpra a 
contraprestação estipulada pelo Estado, será 
sancionado por desobedecer ao mandamento, o 
que distancia a objeção de consciência da 
desobediência civil, uma vez que esta não teme a 
sanção, por ir frontalmente contra a existência da 
norma injusta. O objetivo do desobediente é 
demonstrar que a injustiça não se coaduna com 
as idéias pelas quais se sustenta o Estado de 
Direito. 

A desobediência civil não se define pela 
negativa de qualquer ordem, de qualquer 
governo e de qualquer direito. Trata-se, ao 
contrário, de questionar e de resistir a uma 
específica ordem, a um tipo de governo e a um 
particular direito, que, por diversas razões, são 
tidos por imorais e injustos. Na verdade, o 
conceito de desobediência civil é fluido e ainda 
está por se fixar. A definição acima apresentada 
constitui-se como simples moldura para melhor 
compreendê-la em uma perspectiva jurídico-
crítica. É claro que tal moldura comporta 
importantes variações. Note-se, por exemplo, 
que depois de Gandhi – de sua teoria (GANDHI, 
1951) e, com muito mais razão, de sua prática – 
não se pode sustentar que a desobediência civil 
caracteriza-se como postura individual 
(VARMA, 2002). Mahatma Gandhi foi talvez um 



 

 

dos primeiros líderes políticos a convencer 
grandes massas populacionais a desobedecer a 
ordem constituída, custasse o que custasse. É 
evidente que a partir de então não se pode 
desconsiderar o potencial coletivo da 
desobediência civil, que, tradicionalmente, 
sempre foi vista como contestação individual, a 
exemplo do contido na clássica obra de Thoreau.  

Outro aspecto importante a se enfrentar 
na conceituação de desobediência civil diz 
respeito ao modo como tal postura se concretiza: 
por meio de atividades pacíficas – como a 
política da não-cooperação de Thoreau e de 
Gandhi, a exigência incondicional de paz feita 
por Tolstói e o repúdio ao mal e não às pessoas 
más, como pregava Luther King – ou, ao 
contrário, para ser eficaz a desobediência civil 
precisa assumir posturas violentas, lançando 
mão de recursos armados e da possibilidade de 
matar e morrer, como parecem insinuar Santo 
Tomás de Aquino, Thomas Hobbes, John Locke 
e Heinrich von Kleist?23 Caso se adote o viés 
agressivo da teoria da desobediência civil, 
seguramente a linha que a separa de grupos 
extremistas paramilitares será bastante tênue. 
Porém, não há que se dizer que posturas 
terroristas se enquadrem no conceito de 
desobediência civil. Ao contrário, o terrorismo 



 

 

não procura um diálogo com a ordem posta, 
tenta subvertê-la para impor uma nova ordem, 
buscando o poder por meios exclusivamente 
violentos. 

Apesar dos vários problemas que 
envolvem a noção de desobediência civil – seu 
estatuto teórico, sua natureza jurídica, seus 
limites, etc. – é plenamente possível vislumbrar-
lhe a riqueza, que somente agora começa a ser 
descoberta pela doutrina jurídica. Vivemos em 
uma época na qual a humanidade abriu mão de 
sua autonomia moral, deixando as decisões 
essenciais a respeito de sua existência para serem 
tomadas pela autoridade, seja ela jurídico-estatal 
ou financeira. Hoje a consciência individual 
capitula diante da autoridade. O homem 
individual – não individualista ou egoísta, mas 
essencial, no sentido que ORTEGA Y GASSET 
(1983) dá ao termo – representa uma espécie em 
extinção. 

A alienante sociedade de massas, a 
banalização das relações humanas, o domínio 
estatal estabelecido e mantido por tecnocracias 
financeiro-mundiais e a tendência ao 
aplainamento cultural do planeta por umas 
poucas potências belicistas são constatações que 
permeiam nosso quotidiano. Essa vaga pós-
modernidade, na qual a humanidade apenas 



 

 

sobrevive, somente pôde se instalar devido ao 
abandono quase completo de algo que sempre 
caracterizou o homem: sua consciência 
individual. O reconhecimento do estatuto 
jusfundamental da desobediência civil, bem 
como a exposição das razões que ocasionaram 
sua desvalorização histórica pelo pensamento 
jusfilosófico aparecem como formas de 
salvaguardar – ou mesmo de resgatar – a 
dignidade da pessoa humana diante da 
massacrante e crua realidade do poder.  

De fato, existem diversas formas de se 
posicionar diante da opressão de um Estado.  
Objeção de consciência, anarquismo e 
desobediência civil são formas de se resistir à 
opressão, à violência institucionalizada, aos 
mandamentos de um poder irracional, às leis 
que conformam o arcabouço de uma ordem.  
Não obstante, apesar da desobediência civil se 
assemelhar em algum ponto a tais fenômenos, 
carrega em si o pleno exercício da consciência 
individual, uma vez que não se encerra na 
permissão ou na vedação pelo poder estatal de 
sua realização. O cidadão encontra-se na posição 
de indivíduo frente ao Estado e não como súdito 
que se dobra ao poder irresistível do Leviatã. 
Sem dúvida, a desobediência civil é um ato 
legítimo ante as não incomuns atrocidades do 



 

 

poder, fazendo parte do elenco dos chamados 
direitos fundamentais, sendo necessário 
considerá-la enquanto tal para se equacionar o 
problema das relações conflitivas entre 
autoridade e consciência individual no Estado 
Democrático de Direito. 

Diferentemente do Brasil, outras ordens 
jurídicas preveem em seus textos constitucionais 
normas das quais se pode derivar diretamente 
nossa tese segundo a qual a desobediência civil é 
um direito fundamental. Nesse sentido, a 
Constituição da República Portuguesa de 1976 
determina em seus artigos 7º e 21º: 

[...] Artigo 7.º Portugal reconhece o direito 
dos povos à autodeterminação e 
independência e ao desenvolvimento, bem 
como o direito à insurreição contra todas as 
formas de opressão. [...]  

Artigo 21.º Direito de resistência [...] Todos 
têm o direito de resistir a qualquer ordem que 
ofenda os seus direitos, liberdades e garantias 
e de repelir pela força qualquer agressão, 
quando não seja possível recorrer à 
autoridade pública. [...] (PORTUGAL, 
1976,grifo nosso). 



 

 

Da mesma forma, dispõe a Lei 
Fundamental da República Federal da 
Alemanha em seu artigo 20: 

1. A República Federal da Alemanha é um 
Estado federal democrático e social.  

2. Todo poder do Estado emana do povo. Este 
poder é exercido pelo povo mediante eleições 
e votações e por intermédio de órgãos 
especiais dos poderes legislativo, executivo e 
judiciário.  

3. O poder legislativo está submetido à ordem 
constitucional; os poderes executivo e 
judiciário, à lei e ao Direito. 

4. Contra qualquer um que tente eliminar esta 
ordem, todos os alemães têm o direito de 
resistência quando não for possível outro 
recurso. [...]24 (ALEMANHA, 1949,grifo 
nosso)  

A positivação do direito de se resistir à 
opressão, entendido como direito fundamental 
em alguns ordenamentos jurídicos modernos, 
representa uma limitação frente ao poder, 
tratando-se de mecanismo interno do próprio 
Estado de Direito para impedir a violação dos 
direitos fundamentais tanto por parte daqueles 



 

 

que dominam a máquina estatal quanto por 
parte de terceiros. 

Conclusões 

Apesar das formulações jusnaturalistas 
(Sófocles, Santo Tomás de Aquino, Hobbes, 
Locke) que lhe deram substância, a noção de 
desobediência civil nunca encontrou seu locus 
teórico específico na tessitura filosófica do 
Direito. Tal se deve, em grande parte, à própria 
natureza da ideia, que guarda em si um forte 
matiz contestatório. Por outro lado, a verdadeira 
história do Direito e do Estado ainda está por se 
escrever, conforme sugere François Ost (2005), já 
que o pensamento jurídico tradicional, ao se 
comprometer com a orientação ideológica 
liberal-capitalista, acabou por se encerrar em si 
mesmo e, assim, desconsiderar – consciente ou 
inconscientemente – realidades muito ricas. Há 
toda uma teoria da desobediência civil a se 
desenvolver no campo estritamente jusfilosófico, 
apesar do avanço dos estudos relativos ao 
assunto na ciência e filosofia políticas, que, por 
óbvio, consideram o fenômeno por meio de 
perspectivas muito diversas daquela 
especificamente jurídica, que é exatamente a da 
decidibilidade. 



 

 

Não obstante o tratamento lacunoso e 
superficial que se vem dispensando à noção de 
desobediência civil na seara jurídica – 
especialmente na Teoria do Estado e na Filosofia 
do Direito –, ainda assim pode-se enquadrá-la 
como um direito fundamental. A desobediência 
civil não configura uma exceção no Estado 
Democrático de Direito, uma espécie de último 
recurso para se utilizar em momentos de grave 
crise institucional. Ao contrário, a ideia de 
desobediência civil constitui, ao lado de outras 
noções caras ao pensamento liberal clássico (v.g., 
autonomia da vontade, proteção à propriedade, 
liberdade política), a própria base de tal tipo de 
Estado, sendo, portanto, um direito 
fundamental. 

Se, como afirma o constitucionalismo 
contemporâneo,os direitos fundamentais se 
fundam na França revolucionária de 1789 e na 
Declaração de Independência Norte-Americana 
de 1776, parece-nos bastante claro que são 
necessários não apenas para originar o Estado de 
Direito, mas também – e principalmente – para 
sua manutenção. A desobediência civil, entre 
todos os outros direitos fundamentais, expressa 
a inalienável possibilidade de se “desfundar” o 
pacto político quando o mesmo tenha sido 
corrompido ou se mostrado excessivamente 



 

 

injusto e arbitrário. Se a soberania realmente 
pertence ao povo, e é graças a tal soberania que o 
Estado se mantém, não nos parece absurdo 
afirmar que aqueles que construíram o Estado 
podem, por diversos motivos, desconstruí-lo. Do 
contrário, a sociedade civil corre o risco de 
assumir a aventura sem volta da obediência cega 
à autoridade, que, interessada em maximizar o 
poder e o imperium, não hesita em sacrificar os 
direitos fundamentais, sejam eles quais forem, 
em nome das sempre obscuras raisons d’État.   

Não se deve admitir que o Estado, a 
autoridade e o governo sejam vistos como 
monstros que, à semelhança das criaturas 
contidas na caixa de Pandora, escaparam 
definitivamente ao controle, nada se podendo 
opor à sua vontade de poder. Na verdade, são 
criações sociais que têm por missão a realização 
de finalidades igualmente sociais, sem o que não 
se justificam. A aceitação da desobediência civil 
como um dos direitos fundamentais representa 
uma espécie de garantia segundo a qual aqueles 
que concederam o poder podem retomá-lo a 
qualquer momento, desde que compareçam 
razões fortes o bastante para justificar a quebra 
do status quo. Nesse sentido, não falta à 
desobediência civil relevância jusfilosófica e 
evidência histórica, uma vez que originalmente 



 

 

compôs o rol de direitos fundamentais de 
primeira geração assumidos pelos 
revolucionários franceses de 1789. 
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O CONCEITO DE DIREITO E 

REFLEXÃO FILOSÓFICA 
CONTEMPORÂNEA1 

THE CONCEPT OF LAW AND CONTEMPORARY 
PHILOSOPHICAL REFLECTION 

Bjarne Melkevik2 

Resumo: Historicamente, a Filosofia do Direito 
ofereceu uma estrutura dinâmica e influente 
mediante a qual identificar, explicar, produzir e 
desenvolver a racionalidade mostrou-se 
necessário para lidar com os problemas e as 
questões fundamentais levantados pela 
experiência democrática. Atualmente, questões 
políticas amplamente abrangentes estão sendo 
suscitadas em todo o mundo acerca do presente 
e do futuro da democracia e, em especial, acerca 
do papel do direito na formação da experiência 
democrática. Mas os fundamentos e os 
horizontes de tais questões não parecem ser 
abordados. Espera-se que estudantes, 



 

 

pesquisadores e profissionais do direito 
produzam conhecimento e visões críticas 
capazes de lidar com tais necessidades. Em tal 
contexto histórico, a relevância da Filosofia do 
Direito precisa ser reconsiderada, no sentido de 
explorar e contribuir com os processos de 
formação e de transformação das culturas 
jurídicas democráticas. Destarte, este artigo 
analisa brevemente o papel histórico da Filosofia 
do Direito nos processos associados ao 
entendimento conceitual do direito, tendo o 
objetivo de revelar sua identidade como 
disciplina jurídica e sua relevância como 
estrutura voltada para a análise e a deliberação 
acerca da natureza e da função do direito. 
Assim, o artigo submete a novo estudo algumas 
das tradicionais questões ontológicas, 
epistemológicas e éticas que caracterizam o 
exercício da Filosofia do Direito, retratando a 
importância das experiências inclusivas, 
comunicativas e participativas como condições 
imprescindíveis para o surgimento de estruturas 
jurídico-filosóficas necessárias no mundo da 
democracia contemporânea. 

Palavras-chave: Filosofia do Direito. 
Ontologia. Epistemologia. Ética. Democracia. 



 

 

Abstract: Historically, the Philosophy of Law 
has provided a dynamic and influential 
framework in which to identify, explain, 
produce and develop the rationality is needed so 
as to come to terms with the fundamental issues 
and questions raised by the democratic 
experience. Currently, far reaching policy 
questions are being raised throughout the world 
concerning the present and future of democracy; 
and specifically the role of the law in the 
formation of the democratic experience. But the 
foundations and horizons of the problems 
appear to be left on edge. Legal students, 
researchers and practitioners are expected to 
produce knowledge and perspectives capable of 
addressing such needs. In such a historical 
context, the relevance of the Philosophy of Law 
to explore and contribute to the ongoing 
formative and transformative processes of 
democratic legal cultures needs to be 
reconsidered. Accordingly, this article reviews 
briefly the historical role of the Philosophy of 
Law in the processes associated to the 
conceptual understanding of the law, so as to 
reveal its identity as a legal discipline and its 
relevance as a framework for analysis and 
deliberation on the nature and role of the law. In 
so doing, the article reconsiders some of the 



 

 

traditional ontological, epistemological and 
ethical questions which characterize the exercise 
of the philosophy of law, and depicts the 
importance of inclusive, communicative and 
participatory experiences, as necessary 
conditions in the emergence of the legal 
philosophical framework needed so as to 
contribute to the needs of contemporary 
democracy. 

Keywords: Philosophy of Law. Law. Ontology. 
Epistemology. Ethics. Democracy. 

Introdução 

Este trabalho oferece uma visão geral das 
controvérsias examinadas no âmago da Filosofia 
do Direito. Aqueles que se deparam com esse 
caminho desafiador se dão conta de que 
percorrê-lo requer entender suas configurações 
históricas, bem como compreender análises 
detalhadas do conteúdo conceitual e 
argumentativo de debates e posicionamentos 
teóricos específicos. Primeiramente, é importante 
ter em mente que aprender Filosofia do Direito 
requer um esforço individual para entender 
ideias e práticas históricas e atuais 
comprometidas com a determinação do papel e 



 

 

da extensão do direito. Avançar em tal caminho 
pressupõe, tanto para o estudante quanto para o 
pesquisador, um desafio que consiste em 
compreender o que os filósofos do direito 
pensam e ensinam em ambientes democráticos. 
Mas a tarefa não deve ser reduzida a uma 
experiência isolada destituída de engajamento 
material no que concerne aos cenários concretos 
em que questões fundamentais – e, 
frequentemente, sutis – em relação ao direito são 
levantadas. Dessa forma, não deve ser surpresa 
que enfatizemos os problemas descritos nas 
considerações não-positivistas que circulam na 
Filosofia do Direito contemporânea. De fato, nos 
centralizamos no conceito de direito 
propriamente dito e direcionamos nossa atenção 
para questões relacionadas à inserção filosófica 
do direito como objeto do pensamento. Tais 
tópicos constituem a abordagem clássica da 
Filosofia do Direito. 

Dada a perspectiva geral que caracteriza 
nosso exercício, seremos impelidos a escolher 
prioridades e objetivos, de tal forma que sejamos 
capazes de revelar e focalizar o tema que iremos 
sustentar como sendo essencial. Questões 
tradicionais e contemporâneas surgirão e 
algumas delas terão de ser deixadas sem 
respostas. A necessidade de escolher – como 



 

 

uma decisão metodológica – não deve ser 
desmerecida. Inevitável como é, no trabalho 
teórico, a exclusão é sempre um risco cuja 
qualidade pode formar e moldar, 
oportunamente, uma intenção responsável, 
possibilitada pela comunicação e pelo 
argumento. Logo, antes de atacar as 
controvérsias específicas da Filosofia do Direito, 
pensamos ser útil expor algo sobre o próprio 
conceito de Filosofia do Direito, já que se trata de 
uma estrutura intelectual fundamental com a 
qual estudantes e pesquisadores são levados a se 
envolver; só depois disso suas opções e posições 
podem assumir riscos e adquirir significado. 
Nesse sentido, somos obrigados a considerar a 
distinção conceitual implícita nos dois ângulos 
que operam nesse meio: o direito do filósofo e o 
direito do jurista. Portanto, discorreremos 
primeiro sobre a perene questão acerca da 
definição do direito – a questão ontológica – para 
então voltarmos nossa atenção para a forma a 
partir da qual se pode conhecer o direito – a 
questão epistemológica. Tentaremos depois 
definir o direito no contexto do “dever” 
(teleologia) – a questão do direito natural ou do 
ideal de direito. E finalmente, por óbvio, 
analisaremos as particularmente difíceis 
questões acerca da ética e do direito. 



 

 

1 Uma aproximação do conceito de 
Filosofia do Direito 

Normalmente, quando revisamos o 
conceito de Filosofia do Direito, seu objeto não é, 
para os filósofos do direito, a “noção de direito” 
propriamente dita. Geralmente, um filósofo do 
direito não ganha a vida como advogado ou juiz 
e, sendo o caso, seus discursos serão assentados 
em um direito filosófico, ou seja, em um nível 
universal. Nesse sentido, a Filosofia do Direito 
não se envolve com considerações diretamente 
ligadas à prática do direito. Na verdade, ela 
geralmente faz uso de considerações gerais 
comumente aceitas, que são independentes do 
direito e não progridem. Normalmente, esse tipo 
de análise pretende esclarecer o presente estado 
das normas legais, sendo a validade comumente 
implícita no que deveria ser apreciado como 
direito. Em outras palavras, é preciso ser 
cuidadoso com a separação entre aqueles que 
escrevem sobre dogmática jurídica (ou a 
doutrina do direito) e aqueles que fazem 
Filosofia do Direito. A confusão nesse nível 
primário é filosofia contraproducente, mesmo se 
isso acontecer em relação ao conceito de “direito 
positivo”! Dessa maneira, é aconselhável 
perceber que a Filosofia do Direito é diferente de 



 

 

qualquer tratamento concernente ao direito 
dentro de uma estrutura positiva, sendo diversa 
de abordagens que lidem com o direito ou com 
qualquer fenômeno relacionado ao domínio do 
direito entendido como objeto científico, tal 
como na Antropologia do Direito, na Sociologia 
do Direito, na História do Direito etc. Nessas 
ciências o direito é visto como um “dado”, ou 
seja, como parte de um mundo factual. Mas 
diversamente dessas ciências jurídicas, que 
podem ser avaliadas de acordo com critérios 
descritivos, a Filosofia do Direito tem o direito 
como objeto do pensamento. Em outras 
palavras, seu locus específico é a “mente”. Assim 
sendo, a Filosofia do Direito continua 
fundamentalmente universal em seus contornos. 

Agora vamos nos voltar para os dois 
ângulos implícitos em tal conceito de Filosofia 
do Direito. Devemos manter a perspectiva 
segundo a qual a Filosofia do Direito pode ser 
definida tanto a partir de uma óptica filosófica 
quanto jurídica, ou seja, tanto como a lei dos 
filósofos quanto como a lei dos juristas. 

O primeiro ângulo, geralmente adotado 
por filósofos profissionais (ou por aqueles que 
tem vocação para tanto), é caracterizado pela 
investigação filosófica do objeto do direito a 
partir de uma posição filosófica que pode ser 



 

 

uma escola de pensamento, um sistema, um 
método, uma discussão, um conceito filosófico, 
entre outros. Em geral – certamente se trata de 
uma tendência –, o direito se liga aqui à 
aplicação de certa posição filosófica, mostrando 
assim que a posição em si pode ser 
adequadamente utilizada para esclarecer um 
modo particular de se conceber o direito. Dessa 
maneira, a Filosofia do Direito estudada pelos 
filósofos usualmente se inclina para o 
desenvolvimento de um sistema axiomático 
objetivando explicar seus pontos de vista sobre o 
“direito”. 

O segundo ângulo é geralmente 
adotado por juristas que sentem a necessidade 
de considerações mais essenciais sobre o direito. 
O fundamento para tal abordagem se apoia, 
acima de tudo, em suas experiências, as quais 
determinam o cerne de seu pensamento sobre a 
matéria. A corrente conhecida como “Filosofia 
Jurídica”, bem como a que vários autores 
chamam de “Teoria Geral do Direito”, 
usualmente limitam suas considerações 
filosóficas porque acabam por ser utilizadas 
apenas para legitimar posições específicas acerca 
do conceito de direito positivo em si. 
Consequentemente, a filosofia dos juristas é 
caracterizada por uma evidente preocupação 



 

 

com o conceito de direito positivo propriamente 
dito. Não obstante, trata-se de uma construção 
reflexiva a qual falta rigor.  

Quando adotados separadamente, esses 
dois ângulos favorecem uma análise superficial 
da Filosofia do Direito: estudar Filosofia do 
Direito sem “filosofia” ou sem “direito” pode 
trair, até certo ponto, tanto uma quanto a outra 
abordagem! De fato, esse debate é similar àquele 
concernente à natureza de “Deus”. Relembrando 
a clássica polêmica entre filósofos e teólogos: o 
“Deus” dos filósofos não requer nenhum ato de 
fé, pois se trata de um “Deus” que emana da 
razão, ao contrário do “Deus” dos teólogos; 
construído acima de qualquer autoridade ou 
razão, este último é o “Deus” da fé. Do mesmo 
modo, a ruptura do direito dos filósofos é 
utilizada como uma justificativa desenvolvida a 
partir da formação de uma “razão esquemática 
(ou organizacional)” e de diferentes formas de 
“direito-ideia” disso resultantes. No outro lado 
do debate, a justificação da Filosofia do Direito 
dos juristas é essencialmente conectada com o 
eixo de uma semelhante “experiência 
esquemática (ou organizacional)” mas, neste 
caso, fundada a partir do desenvolvimento de 
formas “reais” de direito, com o que se fomenta 
a disputa anteriormente mencionada. 



 

 

Apesar de a Filosofia do Direito ser 
dividida entre essas duas perspectivas, o fato é 
que a energia criativa que surge de tal ruptura é 
extremamente vantajosa, porquanto possibilita 
às duas disciplinas se mobilizarem e 
confrontarem o que é específico para ambas, 
com o que se percebe a atual Filosofia do Direito 
com toda sua diversidade e riqueza. 

Entretanto, somos da opinião de que a 
próxima virada na Filosofia do Direito deve ser 
feita mediante a desistência de quaisquer 
alegações “esquemáticas” ou “organizacionais”, 
tanto da perspectiva filosófica quanto da 
jurídica, para assim possibilitar o 
desenvolvimento da Filosofia do Direito de 
modo independente em relação aos conceitos de 
“razão” e “experiência”. Neste artigo essa 
perspectiva pode ser somente indicada; seu 
desenvolvimento pleno deverá ser o objeto de 
futuros trabalhos.3 

2 A questão ontológica 

Em primeiro lugar, as filosofias 
jurídicas geralmente examinam a questão – ou 
simplesmente fazem uma investigação – sobre o 
que o direito “é”. Tal averiguação requer um 
exame cuidadoso concernente à essência do 



 

 

direito para além da noção posta pelo 
positivismo jurídico. Uma breve incursão na 
história da Filosofia do Direito é suficiente para 
demonstrar que por um longo tempo essa foi a 
questão fundamental. Historicamente, o direito 
foi concebido tanto como sendo algo presente 
nas “coisas” como na “mente”.4  Considere-se a 
defesa dos antigos de um entendimento do 
direito enquanto “verbo” e a visão dos 
modernos, que se inclinam para uma 
compreensão do direito como “sujeito”. 

Aristóteles vê o direito à semelhança de 
uma arte. Para ele, bem como para os juristas 
romanos, o direito é essencialmente sinônimo de 
justiça distributiva. Trata-se de uma arte que 
consiste em determinar, em uma cidade 
ordenada, o que é devido a cada cidadão. Assim, 
o direito se torna parte da estrutura da cidade e 
representa a palavra da justiça firmemente 
enraizada na comunidade política. Se esse 
“direito-verbo” é caracterizado por Aristóteles 
pela existência de uma cidade ou de uma 
sociedade bem organizada, para outros filósofos 
a sua característica essencial repousa em sua 
natureza cosmológica ou no mundo das ideias.  

A lição a ser aprendida com a moderna 
Filosofia do Direito reside no conceito de 
“direito-sujeito”, o qual identifica claramente o 



 

 

direito a partir da construção filosófica de um 
sujeito e suas qualidades intrínsecas, tais como a 
autonomia, a dignidade, a vontade etc. O 
filósofo germânico Kant é considerado aquele 
que desenvolveu o mais sofisticado dos sistemas 
de “direito-sujeito”. Ao identificar o direito com 
um sujeito filosófico entendido enquanto 
vontade autônoma, Kant submete o direito ao 
domínio da razão e, assim o fazendo, infere o 
postulado da razão a priori dos sujeitos. A 
ontologia do direito encontra aqui a metafísica 
dos sujeitos. 

Na Filosofia do Direito contemporânea 
essa controvérsia entre o “direito-verbo” e o 
“direito-sujeito” ainda persiste. E deve ser 
claramente mencionado que tal controvérsia 
geralmente se põe como paralela a teorias sobre 
o direito que parecem ser “empíricas”. De fato, 
as chamadas correntes “empíricas”, tais como as 
teorias de A. Ross e H. Hart, situam a questão da 
ontologia do direito na previsibilidade das 
pessoas de terem competências para configurar 
o direito5. Tal perspectiva desloca vários tópicos 
da Filosofia do Direito para a seara das ciências 
do direito, na qual a questão ontológica do 
direito subsiste apenas nas definições 
comumente aceitas que o caracterizam enquanto 
uma configuração de regras ou normas. Logo, 



 

 

verifica-se o problema de se saber se essas 
teorias do direito são realmente “empíricas” ou 
propriamente “psicológicas”. 

O presente estágio das tentativas 
contemporâneas de redefinição da ontologia do 
direito, juntamente com as linhas da disputa 
entre antigos e modernos, não parece 
suficientemente relevante para nós. A 
consideração de várias formas de ontologia do 
direito – tais como a teoria sistêmica ou 
autopoiética6, a nova teoria institucionalista do 
direito7 e outras estruturas teóricas – permite-nos 
compreender que elas simplesmente alegam que 
os resultados teoréticos do passado não são 
convincentes, porquanto seu horizonte 
metafísico já não é mais o nosso. 

Graças à virada linguística, a questão 
ontológica do direito hoje se arrisca a novos 
horizontes, tais como os do pragmatismo. 
Parece-nos que o investimento filosófico na 
linguagem e em seu uso pragmático na Filosofia 
do Direito pode provar ser muito mais vantajoso 
do que qualquer “ontologia” jamais foi. Essas 
novas considerações filosóficas podem servir 
para colocar de lado a questão metafísica dos 
antigos e dos modernos para pragmaticamente – 
ou “linguisticamente” – desenvolver o conteúdo 
e a extensão da Filosofia do Direito. 



 

 

3 A questão epistemológica 

As filosofias do direito também lidaram 
com a questão de como obter “conhecimento” 
sobre o direito e o que está envolvido em tal 
“conhecimento”. O “direito” é um objeto do 
conhecimento? A palavra “conhecimento” pode 
ser utilizada em relação a uma discussão prática 
tal como a jurídica? Deve ser enfatizado que 
considerações acerca da epistemologia jurídica 
se referem a visões preestabelecidas sobre um 
conteúdo científico e sua respectiva 
racionalidade. Por exemplo, o pensamento 
jurídico-filosófico tem por principal objetivo 
elucidar a relação entre a especificidade do 
direito e a possibilidade de seu conhecimento 
conforme determinada teoria epistemológica. 
Duas correntes são confrontadas nesse 
momento: a epistemologia do observador e a 
epistemologia do participante. 

Por um lado, a epistemologia jurídica 
do observador é baseada no paradigma de um 
indivíduo que pretende “observar” seu objeto e, 
de acordo com regras científicas mais ou menos 
estabelecidas dentre as várias teorias do 
conhecimento científico, poderia explicar o 
objeto em si. Atualmente, em geral isso significa 
que é necessário identificar o direito com um 



 

 

objeto científico do conhecimento antes de iniciar 
qualquer processo de “observação”. 
Concretamente, o conhecimento do direito está 
conectado a seus aspectos significativos – quais 
sejam, seus conceitos – ou à linguagem jurídica 
ou mesmo às atitudes psicológicas dos atores 
jurídicos. Estamos nos referindo em especial a 
correntes filosóficas como o empirismo ou a 
escola da filosofia analítica.8 

Por outro lado, a epistemologia da 
participação se funda no paradigma de acordo 
com o qual não se pode “observar” o direito, já 
que ele adquire seu significado em contextos que 
também definem o observador. Direito não é 
“natureza”, mas “cultura”, e deve ser 
reconhecido como tal, situando-se assim sua 
compreensão prática. A hermenêutica jurídica, 
sendo uma filosofia contemporânea do direito, 
favorece tal perspectiva.9 Tal abordagem 
também afirma que o sujeito cognoscente está 
envolvido no tipo de conhecimento que constrói. 
Assim, a perspectiva hermenêutica torna 
possível abandonar o paradigma da observação 
que domina a epistemologia do direito, 
forçando-nos a questionar o direito do ponto de 
vista do conhecimento que um sujeito adquire 
em certo contexto que, da mesma forma, o 
define. 



 

 

De fato, ambas as abordagens não são 
somente epistemológicas, de modo a formar a 
totalidade do objeto de seus estudos, mas 
também estão frequentemente comprometidas 
com “interesses epistemológicos”. Logo, a 
epistemologia da observação prega a 
“neutralidade”, enquanto a epistemologia da 
participação toma posições necessárias nos 
níveis sociais e politicos. 

A epistemologia do direito também 
envolve uma interrogação acerca da 
racionalidade jurídica (ou da racionalidade 
comprometida com o domínio jurídico). Para a 
epistemologia do direito, a questão sobre como 
definir e entender o tipo de racionalidade que 
melhor se ajusta ao empreendimento jurídico 
ocupa um lugar de grande importância. Trata-se 
de uma questão “tradicional” cuja importância 
para o direito aumenta na nossa cultura 
moderna, impregnada de visões sobre 
“cientificidade”, utilidade, efetividade etc. Aqui, 
a Filosofia do Direito se debruça sobre os 
possíveis discursos acerca da racionalidade 
jurídica e, de fato, quando Max Weber define 
racionalidade jurídica enquanto atividade 
racional dotada de propósito e faz desse tipo de 
racionalidade o conceito-chave para o 
entendimento do direito, ele nos leva a acreditar 



 

 

que provavelmente é um ótimo analista das 
tendências da sociedade do seu tempo, mas, 
como filósofo, entende o direito apenas no 
sentido da racionalização de meios para alcançar 
certos fins.10 O sucesso desse discurso sobre a 
racionalidade nos permite entender porque a 
Filosofia do Direito é tão interessada em temas 
relativos à racionalidade e porque isso se 
relaciona à nossa concepção de modernidade 
jurídica. 

Os movimentos filosóficos que buscam 
a introdução do conceito de racionalidade 
comunicativa – como a teoria de Habermas – ou 
a reavaliação e a sutil mudança da racionalidade 
conhecida como estética – uma significativa 
corrente na Filosofia do Direito – são 
testemunhos desse crescente interesse na 
temática da racionalidade jurídica. 

4 A questão do “dever-ser” 

O terceiro aspecto examinado pela 
Filosofia do Direito relaciona-se à questão do 
“dever-ser” (ou da teleologia) do direito ou da 
prática jurídica. Em outras palavras, trata-se do 
estabelecimento do que o direito deve ser, 
consistindo, mais precisamente, em uma busca 
pela lege ferenda e pela avaliação normativa (ou 



 

 

teleologia) inerente a qualquer temática jurídica. 
Mesmo sendo essa questão, há muito tempo, 
confundida com a definição ontológica de direito 
e com a questão epistemológica relacionada ao 
conhecimento do direito, parece aconselhável 
esclarecer sua especificidade, entendendo-a 
somente como um “dever-ser” no domínio do 
direito. Se esse “dever-ser” sem dúvida se liga às 
concepções de “direito natural” em suas 
múltiplas variantes ou às de “direito ideal” (e 
mesmo para o positivismo jurídico, se tal inclui 
uma concepção de obrigação para os 
indivíduos), é justo concluir que há um benefício 
significativo na análise dessa tendência em si e 
por si mesma. Hoje podemos afirmar que a linha 
divisória localiza-se entre aqueles que buscam 
uma teoria do direito completa e global, 
construída a partir da noção de “dever-ser” 
jurídico, e aqueles que buscam somente 
referências particulares acerca desse “dever-ser”. 

Podemos identificar a primeira 
perspectiva ao considerarmos o renascimento do 
pensamento “jusnaturalista”. De fato, 
percebemos que o direito natural dos antigos, 
como o dos modernos, realizou feitos 
extremamente positivos por aproximadamente 
vinte anos.11 Além das particularidades de cada 
visão, tal corrente desenvolveu em conjunto o 



 

 

princípio do “direito-ideia”, o qual pretende 
explicar a realidade ou a autenticidade do 
direito. Realmente, tais obras tendem ao 
desenvolvimento de uma teoria global, tornando 
possível avaliar e julgar o direito existente. Trata-
se historicamente do conceito de “justiça” ou 
simplesmente do “justo”, utilizado como pedra 
angular para o desenvolvimento de tais teorias. 
Muito cedo os modernos privilegiaram conceitos 
como os de “razão”, “vontade”, “autonomia”, 
“contrato social” e vários outros, mas, de 
maneira geral, adotam o paradigma dos direitos 
subjetivos como medida de seu ideal. Contudo, a 
última observação nos leva à trilha do caráter 
essencialmente idealista da formação da ordem 
social, construída sobre o pilar de um “ideal” 
destinado a ser realizado. 

Em segundo lugar, podemos também 
examinar o recurso ao princípio de um “dever-
ser” jurídico, mas de uma maneira muito mais 
modesta, como nas várias correntes conhecidas 
como “crítico-jurídicas”. Aqui não se trata 
diretamente de uma questão acerca do 
desenvolvimento de um “direito-ideia”, mas sim 
de uma tentativa de se supor, mais 
particularmente e de modo filosófico, a 
existência de um ideal de direito. Esse “dever-ser 
ideal” nunca é explicitamente desenvolvido 



 

 

como Filosofia do Direito, mas reside em 
soluções e métodos considerados mais corretos, 
racionais, justos, iguais, democráticos etc. Além 
disso, podemos observar correntes conhecidas 
como críticas que fazem dessa avaliação 
normativa sua raison d’être, tal como o 
movimento do feminismo jurídico e, 
parcialmente, os movimentos que integram a 
“escola dos estudos crítico-jurídicos”. 

Em vários aspectos, as teorias de direito 
natural e aquelas nas quais há crítica jurídica são 
complementares; ambas se caracterizam pelo 
desejo de mobilizar o “dever-ser” do direito 
quando relacionado a análises jurídicas factuais 
ou contextuais. 

A questão do “dever-ser-no-direito” é 
geralmente relacionada ao pensamento acerca 
do direito enquanto instituição. Trata-se, 
portanto, de uma questão intimamente relativa 
àquela sobre o modo de se conhecer a natureza 
de uma “boa instituição”, tal como é 
desenvolvida pela Filosofia Política e pela 
Filosofia Social. Parece-nos que atualmente o 
grande debate se funda no convencimento pelas 
nossas instituições, de acordo com 
entendimentos tanto de “justiça” quanto de 
“justo” e “bom”. “Comunitaristas” como Sandel 
e Charles Taylor pregam uma justificação de 



 

 

acordo com a compreensão do que é “bom”, 
enquanto um pensador liberal como Rawls 
insiste em uma justificação segundo o 
entendimento do conceito de “justo”. Talvez o 
curso de ação mais promissor consista em 
escolher o melhor de cada uma dessas posições, 
a exemplo do que a teoria comunicativa de 
Habermas sutilmente se propõe. 

5 A questão da Ética e do direito 

Se devemos buscar uma constante 
preocupação na filosofia reflexiva do direito, 
parece que ela reside no domínio da Ética. Trata-
se, portanto, da questão de se entender o direito 
do ponto de vista do que devemos fazer e dos 
atos que devemos praticar. Os seguidores do 
positivismo jurídico não estão inteiramente 
errados ao associar essa questão às reflexões 
sobre o “dever-ser” no direito. Tal associação 
resulta tanto em uma rejeição de qualquer 
deliberação ética (Kelsen) quanto na confirmação 
de alguma normatividade ética mínima 
sobreposta (Hart). Para o nosso propósito, 
podemos ver a Ética no “direito” como uma 
forma filosófica preestabelecida de um “dever-
ser” vindo de fora. A Ética, então, apreende a 



 

 

questão do “direito” como uma emanação de 
sua suposta retidão. 

Desde Sócrates tem sido uma constante 
na Filosofia do Direito insistir nessa questão 
fundamental: o que deve ser feito? Tal questão é 
proposta a partir de uma perspectiva que 
enfatiza tanto os agentes do direito quanto certos 
modelos de atos normativos. Na verdade, 
podemos entender a Ética como impositiva de 
uma justificação racional de nossas escolhas 
coletivas e individuais. Como atores que agem 
nos níveis jurídicos e sociais, temos que 
constantemente justificar nossos atos de maneira 
racional e esclarecer a finalidade de nosso 
comportamento. Consequentemente, o problema 
principal consiste em distinguir direito e Ética. 
No tocante a tal distinção, há muito vem sendo 
considerado como critério tradicional a 
concepção segundo a qual a Ética se refere à 
consciência ou à interioridade do sujeito 
enquanto o direito se associa a atos sociais ou à 
externalização de comportamentos subjetivos. 
Esse tipo de explicação é cada vez mais criticado 
e abandonado em favor de vários outros. 
Mencionemos, em especial, os modelos 
desenvolvidos por Herbert Hart e Jürgen 
Habermas. 



 

 

Em geral, o atual debate na Filosofia do 
Direito tende a reativar a Ética no direito. Um 
observador da Filosofia do Direito 
contemporânea certamente será afetado pelo 
antagonismo existente entre aqueles que 
procuram instaurar um discurso fundacionalista 
acerca dos parâmetros jurídicos e aqueles que se 
opõem inteiramente a tais tentativas. Por um 
lado, observamos como o legado do Iluminismo 
se apresenta em vários projetos filosóficos com o 
objetivo de garantir a base final para os 
parâmetros jurídicos. Trata-se principalmente de 
várias formas de kantismo jurídico. Por outro 
lado, notamos a existência de um discurso não 
fundado em tais parâmetros. Tal discurso adota 
facilmente a teoria de Habermas sobre a filosofia 
comunicativa, analisada por nós em outros 
trabalhos.12  

Existem, de fato, vários programas 
filosóficos que oferecem modelos éticos de atos 
sociais, bem como da função da justiça, da vida 
boa e muitos outros. Tais modelos são 
considerados de suma importância para o 
direito, já que nos dão a oportunidade de abrir 
nossas mentes para os vários horizontes 
culturais do direito, que podem ser, em muitos 
aspectos, tão distintos dos nossos. 



 

 

Os campos do Direito e da Ética são 
matéria de inúmeros debates. Os problemas 
éticos concernentes à humanidade têm sempre 
efeitos diretos no campo do direito. Pensemos 
apenas na bioética, no aborto, no suicídio 
assistido, na ecologia etc. 

Conclusão  

A Filosofia do Direito contemporânea 
confirma o interesse inicial pelo conceito de 
direito. Trabalhos cruciais de Kelsen (Teoria Pura 
do Direito), Hart (O Conceito de Direito) e Dworkin 
(Levando os Direitos a Sério) apenas retomam os 
problemas relacionados ao conceito de direito e 
tentam dar respostas coerentes. Não obstante, se 
devemos sublinhar uma tendência, podemos 
afirmar que o cenário atual dá mais e mais peso 
a um pensamento normativo relacionado a 
outras disciplinas, tais como as Ciências Sociais, 
a Política ou a Antropologia. Ao nosso ver, o fato 
de que os resultados das ponderações filosóficas 
sobre o direito sejam colocadas à prova 
denotam, uma vez validados, sinais de 
vitalidade nesse campo da reflexão. 

Mencionamos que a Filosofia do Direito 
permanece como um campo aberto, oferecendo 
várias possibilidades e afetando tanto a presente 



 

 

quanto a futura cultura jurídica de nossa 
sociedade moderna. Agora especificaremos o 
alcance do conceito de direito conforme 
esclarecido por uma moderna (ou modernista) 
Filosofia do Direito. Tal projeto filosófico 
direciona-se a culturas jurídicas características de 
sociedades que fizeram do direito moderno o 
horizonte de suas escolhas e ações. De fato, o 
desejado fim é renovar e enriquecer tais culturas. 
Podemos dizer, parafraseando Habermas, que a 
Filosofia do Direito busca “localizar e preservar 
os lugares” que são potencialmente ocupados 
pelas práticas jurídicas e teóricas dessa cultura, 
própria do inacabado projeto jurídico moderno.  

Finalmente, podemos também salientar 
os aspectos políticos e filosóficos da Filosofia do 
Direito. Enfatizaremos primeiramente o senso de 
responsabilidade requerido de qualquer pessoa 
que lide com a Filosofia do Direito, a qual 
representa uma extensão e um enriquecimento 
da cultura jurídica. Seu significado, bem como 
seu papel, consiste em abrir novos horizontes 
para nossa cultura. Como o direito é dedicado a 
lidar com a cultura jurídica, ele é conectado a um 
campo de vida social e humana da maior 
importância para todos nós. Todo filósofo do 
direito deve, portanto, avaliar as implicações 



 

 

éticas que emanam de seu trabalho, dado que 
opções e escolhas são inevitáveis. 

O filósofo do direito tem 
responsabilidades no que tange à sociedade. 
Assim, ele deve dar ouvidos à sociedade e aos 
indivíduos que a compõem. Injustiças, opressão, 
exclusão, entre outras práticas, permanecem 
sempre presentes nas nossas sociedades 
modernas e o cenário internacional parece 
sombrio. Fazer Filosofia do Direito é também um 
compromisso: um compromisso com o  direito e 
pelo ajuste de nossas disputas por meio de uma 
legislação moderna e democrática. 

Nesse sentido, a Filosofia do Direito é 
caracterizada mais pelos novos horizontes que 
abre e pelas possibilidades que contempla do 
que pelo seu passado, por mais que este seja 
glorioso. 
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Resumo: Este trabalho analisa a Análise 
Econômica do Direito e a Legística em suas 
características principais, de modo a apontar 
suas similitudes e a partir disso, propor a 
aplicação da Análise Econômica do Direito como 
método na Legística Material. A busca de 
métodos mais objetivos, abrangentes e 
substanciais na produção legislativa é 
imprescindível, haja vista que a lei é o 
fundamento da Democracia no Estado de 
Direito. Em um século em que a tendência à 
Humanização do Direito é real, é importante que 
se acolha esta abordagem mais multidisciplinar 



 

 

como ferramenta a ser utilizada para a 
concretização da justiça. 

Palavras-chave: Análise Econômica do 
Direito. Método. Legística. Estado Democrático 
de Direito. 

Abstract: This work approaches the Economic 
Analysis of Law as a useful method to 
substantial part of the Theory of Legislation. 
Since Law is a ground to Democracy in the Rule-
of-Law, it urges to State of Law It urges to seek 
for more objective, broad and substantial 
methods to legislative production. Considering 
the ascending humanization of law, a more 
multidisciplinary approach revels itself to be as a 
valuable tool to achieve justice.  

Keywords: Economic Analysis of Law. 
Method. Legisprudence. Democratic Rule-of-
Law State. 

Introdução 

Na primeira parte de seu livro Elementos 
de Teoria Geral do Direito Mata Machado nos 
traz a definição de Ulpiano de que “o Direito é a 
arte do bem e do justo.” (MATA MACHADO, 



 

 

1995, p. 50). Ainda, coloca-nos o autor que “o 
justo […] é o bem na ordem do agir humano, 
sempre que a ação implica referência ao outro 
[…]” (MATA MACHADO, 1995, p. 38) e que 
“[…] não há pior inimigo do bem próprio ou 
alheio do que o homem insensível ao bem da 
convivência social, ao bem comum.” (MATA 
MACHADO, 1995, p. 34). 

Assim, pode-se compreender que o 
Direito é, essencialmente, uma Ciência Social, 
posto que a Justiça, só pode ser efetivada e 
entendida na realidade da sociedade em que 
vivemos. O Direito, ou “o bom e o justo” e uma 
“ordem justa” só poderão ser alcançados na 
medida em que a influência e a interferência de 
outras Ciências Sociais Aplicadas sejam 
acolhidas pelos juristas; e, em contrapartida, o 
Direito seja considerado por aquelas, tornando-
se objeto de estudo pelos cientistas em sua 
interface, sobretudo com a Economia, a Política e 
a Sociologia. 

O fenômeno jurídico tem natureza inter e 
multidisciplinar. Nas questões que envolvem a 
atuação do Estado, a dicotomia público-privado, 
a adoção de modelos políticos, de modelos de 
governo, de atuação econômica e mesmo a 
definição de princípios basilares e estruturantes 
de nossa ordem, podemos evidenciar a 



 

 

influência da Sociologia, da Política e da 
Economia. 

A Constituição Federal da República 
Federativa do Brasil (a seguir CF/88) revela a 
escolha política pela efetivação de um Estado 
Democrático de Direito (a seguir EDD) que nos 
forneça os alicerces para a construção dessa 
desejada ordem justa, sobre os valores 
primordiais da dignidade e do respeito e da 
garantia dos direitos fundamentais do ser 
humano, sobretudo a igualdade, a liberdade e a 
justiça social. 

Neste cenário ganham força “novos” 
ramos do Direito, de caráter misto (FARJAT, 
1982, Chapitre I, p. 715) como o Direito 
Econômico, trazendo para a Ciência do Direito 
novos prismas e métodos analíticos da realidade. 

A perspectiva pluridisciplinar do Direito 
Econômico (FARJAT, 1982, Chapitre III, p. 769-
770) nos proporciona um enriquecimento das 
possibilidades de análise do fenômeno social, na 
busca da Justiça. 

A Análise Econômica do Direito (a seguir 
AED) se torna muito relevante se, para 
conhecermos o fato, temos que apreender a sua 
totalidade. Utilizando conceitos da Ciência 
Econômica, como por exemplo a ideia de 
utilidade, de custo-benefício, de eficiência, 



 

 

poderemos fornecer alternativas mais efetivas 
para a concretização do “dever-ser”. 

Seguindo essa linha, a utilização da AED 
como método cresce em importância, pois pode 
ser aplicada na efetivação da almejada “ordem 
justa”, desde a produção normativa até a 
aplicação do Direito. Por consequência, um 
campo fértil para a aplicação da AED como 
método é a Legística. 

A Legística, sobretudo em seu aspecto 
material, poderá utilizar a AED como método na 
avaliação, tanto ex ante quanto ex post, da 
produção legislativa. A legística material ocupa-
se da qualidade da legislação, sua eficácia, 
efetividade e eficiência, de modo que a 
“ideologia constitucionalmente adotada” 
(SOUZA, 2005, p. 29), refletida nos artigos 1º a 4º 
da CF/88, seja implementada. 

A busca por uma análise abrangente e 
substancial é importante como método, para que 
se tenha identificada a melhor opção para a 
solução dos problemas reais identificados. 



 

 

1 Análise Econômica do Direito 

1.1 Histórico 

A interface entre o Direito e a Economia 
ganhou cientificidade em meados do século XX, 
com os trabalhos de Henry Simon, Aaron 
Director entre outros. (PARISI; ROWLEY, p. 38). 

Não obstante, é imperativo ressaltar 
como antecedentes os trabalhos de Adam Smith 
sobre os efeitos econômicos da legislação e os 
trabalhos de Jeremy Bentham na construção de 
sua teoria da legislação e do utilitarismo 
(PARISI; ROWLEY, p. 33). 

Na década de 60 do século XX, com os 
trabalhos pioneiros de Ronald Coase e Guido 
Calabresi acontece uma abordagem 
metodológica que acentuaria, mais tarde, a 
ampliação do alcance da análise econômica a 
todas as áreas do Direito (PARISI; ROWLEY, p. 
34). 

Inicialmente, os trabalhos científicos 
sobre o tema tinham um caráter 
predominantemente positivo, pois analisavam a 
situação posta, a situação fática, arguindo que 
norma se poderia extrair dessa realidade. 
Realizava-se uma análise descritiva da realidade, 
construindo um diagnóstico. 



 

 

Posteriormente, adicionalmente a esse 
caráter positivo vemos um caráter normativo, 
pois analisava-se mudanças da realidade 
arguindo sobre a necessidade de mudança na lei 
ou na jurisprudência. Realizava-se uma análise 
valorativa da realidade, construindo um 
prognóstico. 

A produção científica cresce com a 
criação de revistas especializadas, em virtude 
sobretudo do esforço de Aaron Director na 
Universidade de Chicago. Seu trabalho teve 
continuidade com Ronald Coase, e foi de 
extrema importância para a instituição e 
consolidação da Escola de Chicago e de uma 
abordagem crítica do Direito, da qual Richard 
Posner, Charles Rowley e outros são expoentes 
(PARISI; ROWLEY, p. 34 e 35). 

Importante ressaltar que a Escola de 
Chicago defende o caráter positivo da AED, em 
contraponto à Escola de Yale, defensora do 
caráter normativo da AED3. 

Nos anos 90 do século passado surge a 
escola funcional, crítica das duas abordagens 
anteriores (PARISI; ROWLEY, p. 40-41). 

Neste século, no qual a tendência é no 
sentido de uma “Humanização do Direito” 
(TRINDADE, 2006), é imprescindível que o 
estudo metodológico da AED continue seu 



 

 

desenvolvimento. O debate científico 
impulsionará as abordagens com relação ao 
embate entre as preferências individuais e as 
necessidades sociais, entre o poder do Estado e a 
limitação desse mesmo poder, e com relação à 
evolução dos mecanismos institucionais de 
garantia da liberdade individual. 

1.2 Características 

Não obstante encontrarmos seus 
precedentes no final do século XVIII, foi no 
século XX, através do trabalho de economistas 
como Henry Simons, Aaron Director, Ronald 
Coase, William M. Landes que a AED tomou 
corpo e ganhou relevância e cientificidade. 
Mesmo Richard A. Posner, considerado o mais 
importante pesquisador da AED desde 1973 
(PARISI; ROWLEY, p. 20) teve como parceiro o 
acima citado e brilhante economista de Chicago, 
William M. Landes (PARISI; ROWLEY, p. 24). 

Em consequência, não se pode negar a 
importância da Economia para a Análise 
Econômica do Direito, pois a Economia, 
conforme dita Rowley, “nos forneceu seu 
arcabouço normativo e sua metodologia 
positiva” (PARISI; ROWLEY, p.29, tradução 



 

 

nossa)4 e “suas principais ferramentas analíticas” 
(PARISI; ROWLEY, p.29, tradução nossa).5 

Em seu texto The Economic Approach to 
Law, Posner nos mostra, na primeira parte, a 
evolução da aplicação da Economia no Direito, 
explicitando a ampliação do alcance dessa 
aplicação a partir de 19606(PARISI; ROWLEY, p. 
3), de modo que “as teorias e os métodos 
empíricos da Economia passaram a ser aplicados 
às instituições centrais do sistema legal” 
(POSNER, 1975, p. 759, tradução nossa).7 

Na segunda parte, Posner trata das 
principais premissas da AED. Primeiramente, o 
autor nos coloca que “a base de uma análise 
econômica do direito é a presunção de que as 
pessoas envolvidas com o sistema legal agem 
como maximizadores racionais de seus 
interesses” (POSNER, 1975, p. 761, tradução 
nossa).8 Mas, o que significaria essa 
“maximização de seus interesses” (LARA, 2008, 
p. 11-13)? Neste ponto devemos retornar a 
Jeremy Bentham para compreender sua ideia de 
utilitarismo. 

O princípio do utilitarismo (“principle of 
utility”) ou o princípio da maior felicidade (“the 
greatest happiness principle”) é o axioma 
fundamental de Bentham e significa que “a 
medida do certo e do errado seria a medida da 



 

 

maior felicidade para o maior número de 
pessoas” (PARISI; ROWLEY, p. 7, tradução 
nossa).9 A legislação seria o meio de 
concretização de tal axioma, pois a legislação 
correta nos levaria à felicidade, posto que em 
virtude dela os indivíduos agiriam de modo a 
proporcionar a maior felicidade. (PARISI; 
ROWLEY, p. 8). 

O utilitarismo dita que todo ato que 
resulte em felicidade é moralmente válido. Tal 
juízo valorativo aplica-se tanto aos atos em si 
como a suas consequências (BENTHAM, 2000, 
Chapter I; VI, p. 15). Para Bentham a abordagem 
não é individualista, pois a maior felicidade para 
o maior número de pessoas é a máxima a ser 
alcançada. Ainda, como Bentham coloca a 
produção legislativa como ferramenta de 
concretização da maior felicidade, pode-se dizer 
que sua visão tem predisposição mais normativa 
que positiva. 

Em contrapartida, para Posner, o conceito 
de “wealth maximization”, definido como 
eficiência, deve ser entendido como “explorar os 
recursos econômicos de forma que a satisfação 
humana medida pela disposição do consumidor 
agregado em pagar pelos bens e serviços é 
maximizada” (PARISI; ROWLEY, p 21, tradução 
nossa).10Essa definição serviria tanto à 



 

 

perspectiva utilitarista quanto à perspectiva 
individualista. A “expected utility” não seria 
equivalente à felicidade (“happiness”) de 
Bentham, mas sim à riqueza (“wealth”). Assim, 
tal abordagem teria tanto dimensão normativa 
quanto positiva. (PARISI; ROWLEY, p. 20-22). 
Em sua dimensão normativa, a eficiência de 
Posner poderia causar até mesmo mudanças 
significativas na jurisprudência (PARISI; 
ROWLEY, p. 24 e 25). 

Em segundo lugar, Posner nos coloca que 
as partes em um processo realmente se 
comportam como maximizadores racionais 
(POSNER, 1975, p. 763). Posteriormente, o autor 
nos coloca que o sistema legal tem uma 
preocupação em promover a eficiência, e 
apresenta incentivos às partes envolvidas nesse 
sentido (POSNER, 1975, p. 763-764). Em seguida, 
o autor nos coloca a possibilidade da AED ser 
útil na revisão do sistema legal, dos processos 
judicial e legislativo e que esse estudo do 
comportamento das instituições políticas e a 
análise quantitativa do sistema legal trará muito 
resultado (POSNER, 1975, p. 764-765). 

Tais premissas nos remetem a outra 
característica da AED, qual seja, a importância 
da análise do fato, da análise das circunstâncias, 
e a aplicação de uma análise jurídica substancial 



 

 

na procura da realidade. Essa é a dimensão 
positiva da AED, que nos possibilita um 
diagnóstico, nos remetendo ao tripé Fato-Valor-
Norma, tão importante no Direito. 

Dessa forma, temos que a eficiência, 
critério econômico em sua origem, aplicada por 
Posner como base da AED nos fornece o 
fundamento de suas dimensões positiva e 
normativa. 

1.3 Análise Econômica do Direito como Método 

1.3.1 O Direito Econômico e a Análise Econômica do 
Direito 

Antes de lidarmos com a AED como 
método, é importante que tratemos de um ramo 
“novo” do Direito que surgiu a partir da 
necessidade de abordar as especificidades de 
conceitos e processos da interface entre o Direito 
e a Economia: o Direito Econômico. 

Conforme os ensinamentos de Gérard Farjat 
em sua obra Droit Economique, o Direito 
Econômico tem caráter “misto”11,uma vez que as 
relações econômicas incluem tanto os atores 
privados quanto os públicos (FARJAT, 1982, 
Chapitre I, p. 710; Chapitre III, p. 749 e 752). 



 

 

Farjat ainda apresenta alguns traços 
característicos do “novo” ramo: 

a) Sua concretude, pois o Direito Econômico 
é genérico e observado em todos os 
aspectos da vida jurídica (FARJAT, 1982, 
Chapitre I, p. 711; Chapitre III, p. 757-
758); 

b) Sua mobilidade, pois o Direito 
Econômico é dinâmico (FARJAT, 1982, 
Chapitre III, p. 758-759 e 769); 

c) A “dejurisdicialização”, pois no Direito 
Econômico há declínio da importância 
das fontes formais do Direito (FARJAT, 
1982, Chapitre III, p. 760-762) e um 
declínio do contencioso (FARJAT, 1982, 
Chapitre III, p. 762-764); 

d) Há ainda um declínio das sanções 
punitivas, pois no Direito Econômico há 
maior efetividade das sanções premiais e 
dos incentivos, assim como da atuação de 
organismos semi-jurisdicionais (FARJAT, 
1982, Chapitre III, p. 764-766). 

Tais características trazidas por FARJAT 
podem ser relacionadas a características 
identificadas por doutrinadores brasileiros 
importantes, como João Bosco Leopoldino da 



 

 

Fonseca (LEOPOLDINO DA FONSECA, 2010) e 
Washington Albino de Souza (SOUZA, 2005). 

A primeira característica por Farjat pode 
ser relacionada com a primeira característica 
trazida por Leopoldino da Fonseca, o declínio do 
princípio da generalidade da lei (LEOPOLDINO 
DA FONSECA, 2010, p. 19-20) e ainda nos 
apresenta uma identificação da relação entre o 
Direito Econômico e praticamente todos os 
ramos do Direito, como nos apresenta Souza. 
Pode-se verificar que o Direito Econômico afeta a 
todos os tipos de relações jurídicas. (SOUZA, 
2005, p. 60-81) 

A segunda característica por Farjat 
também é trazida por Leopoldino da Fonseca 
(LEOPOLDINO DA FONSECA, 2010, p. 20) e 
por Souza (SOUZA, 2005, p. 142) como 
característica do “novo ramo”. 

A terceira característica por Farjat 
também é elencada por Leopoldino da Fonseca 
(LEOPOLDINO DA FONSECA, 2010, p. 19-20) e 
nos dá o reconhecimento de uma diversidade de 
fontes formais no Direito Econômico, com a 
inclusão de fontes consuetudinárias, 
jurisprudência arbitral, e fontes materiais de 
menor hierarquia, como circulares, diretivas, 
contratos-tipo (STRENGER, 2005, p. 763-766). 



 

 

A quarta característica por Farjat também 
aparece em Leopoldino da Fonseca como a crise 
da imperatividade (LEOPOLDINO DA 
FONSECA, 2010, p. 21-22) e em Souza como 
flexibilidade (SOUZA, 2005, p. 143), sendo 
evidenciada na política econômica dos Estados, 
que preveem tais incentivos e sanções premiais, 
para que os atores privados adiram aos planos 
propostos pelo poder público.  

Neste sentido é interessante trazermos a 
definição de Direito Econômico trazida por 
Leopoldino da Fonseca:  

O Direito Econômico vem a ser justamente esse 
conjunto normativo que rege as medidas de 
política econômica encetadas pelo Estado, 
como também a Ciência que estuda aquele 
sistema de normas voltadas para a regulação 
da política econômica. (LEOPOLDINO DA 
FONSECA, 2010, p. 18) 

Analisando a doutrina podemos 
identificar elementos da relação entre Direito e 
Economia, ou seja, da análise econômica do 
Direito, como, por exemplo, o fundamento da 
Eficiência para o estudo analítico substancial do 
Direito, a relação custo-benefício como elemento 
definidor da Eficiência, em sentido amplo, não 
significando somente o custo-benefício em 
termos de tangibilidade de capital, mas também 



 

 

na medida dos benefícios e consequências de 
cada escolha para os atores envolvidos – 
inclusive o Estado e a sociedade, junto aos 
indivíduos – remetendo-nos à ideia utilitarista 
de Bentham. Quanto mais positiva a relação 
custo-benefício, maior a eficiência, e portanto, 
maior o grau de justiça alcançada. 

O parâmetro do que poderia representar 
a “justiça”, ou o “bom e justo”, ou a “ordem 
justa” nos é dado pela “ideologia 
constitucionalmente adotada”, expressão trazida 
por Souza em sua obra Primeiras Linhas de 
Direito Econômico. Aqui é interessante trazer 
sua definição de Direito Econômico:  

Direito Econômico é o ramo do Direito que 
tem por objeto a ‘juridicização’, ou seja, o 
tratamento jurídico da política econômica e, 
por sujeito, o agente que dela participe. Como 
tal, é o conjunto de normas de conteúdo 
econômico que assegura a defesa e harmonia 
dos interesses individuais e coletivos, de 
acordo com a ideologia adotada na ordem 
jurídica Para tanto, utiliza-se do ‘princípio da 
economicidade’ (SOUZA, 2005, p.23) 

Ainda, nos traz WA seu entendimento do 
termo economicidade como “a medida do 
‘econômico’ segundo a ‘linha de maior 
vantagem na busca da justiça’.” (SOUZA, 2005, 



 

 

p. 30), que seria determinada pela “’valoração 
jurídica’ atribuída, pela Constituição, ao ‘fato’ de 
política econômica, objeto do Direito 
Econômico.” (SOUZA, 2005, p. 30). 

Claro resta a importância da ideologia 
para que se possa definir o que seria mais 
conforme o princípio da economicidade, e, 
consequentemente, mais vantajoso na busca da 
justiça. 

Em nosso país, a CF/88 nos coloca 
explicitamente em seus artigos 1º a 4º, 
posteriormente refletidos nos artigos 170 e ss, os 
seguintes princípios e objetivos: 

Art. 1º A República Federativa do Brasil […] 
constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como fundamentos: [...] 
III – a dignidade da pessoa humana; 
IV – os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa; […] 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil: 
I – construir uma sociedade livre, justa e 
solidária; 
II – garantir o desenvolvimento nacional; 
III – erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
[…]. 



 

 

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-
se nas suas relações internacionais pelos 
seguintes princípios: […] II – prevalência dos 
direitos humanos; […] 

Art. 170 A ordem econômica, fundada na 
valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da 
justiça social, observados os seguintes 
princípios: 

[…]  
II – propriedade privada; 
III – função social da propriedade; 
IV – livre concorrência; 
V – defesa do consumidor; 
VI – defesa do meio ambiente […]; 
VII – redução das desigualdades regionais e 
sociais; 
VIII – busca do pleno emprego; 
IX – tratamento favorecido para empresas de 
pequeno porte constituídas sob as leis 
brasileiras e que tenham sua sede e 
administração no País. (BRASIL, 2011, p. 2-3 e 
135-136) 

Os princípios e objetivos acima definidos 
atuam como limitadores da ação dos atores 
(Estado, empresa, indivíduo, sociedade 
organizada etc.), pois a liberdade de um 
pressupõe não uma ausência de normas, mas 



 

 

sim o respeito à liberdade do outro, de forma 
igual para todos, com repressão do abuso dos 
poderes público e privado; como fundamentos 
de tal proteção. Ao mesmo tempo, atuam como 
condutores da ação do Estado, na medida em 
que este deve interferir minimamente no 
mercado, e somente nas funções definidas no art. 
174, ou seja, de fiscalização, incentivo e 
planejamento, para garantir a efetivação do 
Estado Democrático de Direito, reprimindo 
abusos e garantindo a livre iniciativa e a livre 
concorrência, objetivando a concretização da 
justiça social. 

A Análise Econômica do Direito como 
método serve a estes propósitos, pois é uma 
nova luz a ser direcionada sobre o prisma da 
realidade. Como feixes luminosos, são 
produzidas novas alternativas e análises a 
serviço da decisão política - que deve ser 
justa,(LARA, 2008, p. 11) a ser tomada 
democraticamente e para cada necessidade 
identificada, de modo objetivo. 

Conforme Gico Jr., a Análise Econômica 
do Direito pode ser definida como:  

[...] campo do conhecimento humano que tem 
por objetivo empregar os variados 
ferramentais teóricos e empíricos econômicos 
e das ciências afins para expandir a 



 

 

compreensão e o alcance do direito e 
aperfeiçoar o desenvolvimento, a aplicação e 
a avaliação de normas jurídicas, 
principalmente com relação às suas 
consequências. (GICO Jr., 2009, p. 2) 

O mesmo autor diz que a AED é bastante 
útil ao Direito, pois  

[...] oferece um instrumental teórico maduro 
que auxilia a compreensão dos fatos sociais, 
principalmente, como os agentes sociais 
responderão a potenciais alterações em suas 
estruturas de incentivos. (GICO Jr., 2009, p. 2) 

E que seu propósito seria “introduzir 
uma metodologia que contribua 
significativamente para a compreensão de 
fenômenos sociais e que auxilie na tomada 
racional de decisões jurídicas.” (GICO Jr., 2009, 
p. 10) 

Tendo em vista o acima exposto 
evidenciam-se sobremaneira os benefícios da 
utilização da AED como método. 

1.3.2 Not necessarily (Não necessariamente) 

Nesta seção não pretendemos analisar 
profundamente a obra de Ronald Coase. Para 
uma leitura mais aprofundada de seu 
pensamento no texto mais importante para a 



 

 

AED indicamos o excelente texto de Fabiano 
Teodoro de Rezende Lara, intitulado “A Análise 
Econômica do Direito como método e 
disciplina” (LARA, 2008). Nosso objetivo aqui é 
chamarmos atenção para alguns aspectos de seu 
texto “The Problem of Social Cost”, os quais 
consideramos interessantes apontar, visto que 
relevantes para a aplicação da AED como 
método na Legística. 

Ronald Coase iniciou sua pesquisa sobre 
a matéria na London School of Economics, em 
1937, com o texto intitulado “The Nature of the 
Firm”. Entretanto, foi na University of Virginia, 
em 1960, como resposta a uma crítica de Aaron 
Director, que escreveu seu trabalho mais 
importante: “The Problem of Social Cost”, que 
lhe deu, anos mais tarde, o Prêmio Nobel de 
Economia (em 1991). (PARISI; ROWLEY, p. 14-
17) 

Conforme aponta Rowley em seu texto 
(PARISI; ROWLEY, p. 16), três afirmações são 
facilmente dedutíveis da leitura do texto “The 
Problem of Social Cost”: 

1) “Coase está interessado no direito 
exclusivamente pela perspectiva de seu 
impacto na economia e não vice-versa” 
(PARISI; ROWLEY, p. 16, tradução 
nossa)12; 



 

 

2) “O argumento de Coase sobre 
reciprocidade não somente mina a 
análise econômica de Pigou, como 
também lança dúvidas sobre a noção da 
causalidade como base para atribuir 
responsabilidade, própria do sistema de 
common law” (PARISI; ROWLEY, p. 16, 
tradução nossa)13; 

3) E que “o mundo habitado por Coase é 
um mundo de custos de transação 
positivos e não zero” (PARISI; ROWLEY, 
p. 16, tradução nossa)14”. 

A proposta de Coase, conforme nos 
aponta Lara, representa uma mudança no modo 
de se abordar o fenômeno jurídico-econômico 
(LARA, 2008, p. 2). 

Em relação à primeira afirmação, 
notamos o caráter positivo da posição adotada 
por Coase, já que seu interesse maior é 
diagnosticar o impacto do Direito na Economia. 

Em relação à segunda afirmação, Coase 
analisa a relação entre a atribuição de 
responsabilidade civil aos atores e a análise 
custo-benefício e de eficiência de determinada 
decisão. O entendimento muitas vezes 
considerado lógico de que a conduta do ator será 
necessariamente impedida pela atribuição da 



 

 

responsabilidade legal e das consequências 
legais de sua execução cai por terra quando, a 
partir de uma análise econômica do que se 
apresentaria mais eficiente, levando em 
consideração inclusive a variável correspondente 
ao não cumprimento da norma (custo) visando o 
resultado obtido (benefício). A partir dessa outra 
perspectiva, aumentam as variáveis de situações 
reais possíveis, entre as quais os atores podem 
escolher agir ou não agir, conforme o que lhes 
for mais interessante. O argumento de 
reciprocidade é includente, ou seja, traz para a 
análise de eficiência o interesse dos atores 
envolvidos no fato (problema), determinando 
que também seja considerado o interesse 
daquele “responsável/causador” do 
comportamento legalmente não desejado, 
entendendo que de sua parte também há custo 
se ele cumprir a norma, e que essa análise de 
custo-benefício também deve ser considerada 
variável relevante. 

Em relação à terceira afirmação, o 
Teorema de Coase é apresentado - expressão 
criada por George J. Stigler(COASE, 1988, p. 15). 
Coase conclui “pela irrelevância da atribuição 
inicial de direitos em um sistema em que não 
existam custos de transação” (LARA, 2008, p. 2), 
ou seja, em uma situação de custos de transação 



 

 

zero é irrelevante a determinação de 
responsabilidade ou da causalidade. Podemos 
entender que Coase, ao desenvolver tal teorema, 
tem como objetivo ressaltar a importância da 
tomada da realidade como base de análise, já 
que os problemas postos são reais e devem ser 
solucionados em um mundo real, onde há custos 
de transação (COASE, 1988, p. 13 e 15). Coase 
critica os economistas, que criam teorias que não 
subsistem no mundo real – as “blackboard 
economics” (COASE, 1988, p. 28) – pois somente 
se comprovam em situações controladas e com 
pressupostos dados. Assim, a demonstração do 
Teorema de Coase deveria ser visto como uma 
reafirmação da importância da construção de 
um método de análise que objetive o mundo 
real, onde teremos, necessariamente, que lidar 
com o Direito e suas consequências em todas as 
esferas da vida. 

Conforme ressaltado por Coase, uma 
mudança de abordagem é necessária. Não 
podemos tecer um imperativo dizendo que a 
melhor medida será sempre aquela que elimine 
deficiências e os danos decorrentes. Ao 
contrário, é preciso admitir que não 
necessariamente será essa a melhor opção, pois a 
eliminação das deficiências pode, em 
determinadas situações, ser mais danosa que a 



 

 

situação original. É imprescindível que se faça 
sempre uma análise da situação real, para aferir 
os efeitos de todas as ações realizáveis, e 
somente posteriormente, definir que situação 
seria, em sua totalidade, mais eficiente – e assim, 
mais recomendável. (COASE, 1988, p. 153-156). 

Conclui-se que a racionalidade da 
Análise Econômica do Direito pode ser excelente 
caminho para a otimização, para a conquista de 
uma excelência no exercício da razoabilidade nas 
decisões jurídicas e legislativas. 

2 Legística 

2.1 Legística Formal e Legística Material 

De acordo com Luzius Mader, a Legística 
se desenvolve em seu aspecto filosófico a partir 
do Iluminismo, durante as duas ou três décadas 
após esse movimento. Posteriormente, 
desenvolveu seus aspectos formais de redação, 
seguido por um período prolongado de 
desconsideração da produção legislativa. A 
partir da década de 60 (sessenta) do século 
passado, a Legística renasce, sobretudo pelo 
trabalho de Peter Noll, advogado criminalista 
suíço, que lançou em 1973 seu livro 
“Legisprudência” – a “Bíblia” da Legística atual. 



 

 

Peter Noll ultrapassa os limites da abordagem 
focada na legística formal (que trata da redação 
legislativa) para dar ênfase à legística material 
(ou substantiva), em perspectiva 
multidisciplinar. (MINAS GERAIS, 2009, p. 44 a 
46) 

É interessante verificar que, assim como 
na AED, Bentham também influenciou o 
desenvolvimento da Legística em sua primeira 
fase, em seu aspecto filosófico, com “reflexões 
em torno da função das regras legais na 
sociedade e da elaboração e redação de tais 
regras” (MINAS GERAIS, 2009, p. 43). Bentham, 
em suas obras “Normografia ou arte de fazer 
Direito” e “Princípios de Moral e Legislação”, 
propõe uma “racionalização do conteúdo da 
legislação, com a utilização da estatística e dos 
meios para a realização do princípio da utilidade 
[…]” (SOARES, 2007, p. 134). 

Conforme Soares, a “Legística Formal 
atua sobre a otimização do círculo de 
comunicação legislativa e fornece princípios 
destinados à melhoria da compreensão e do 
acesso aos textos legislativos” (SOARES, 2007, p. 
126). Dessa forma, trata dos aspectos “formais e 
legais de legislação” (MINAS GERAIS, 2009, p. 
47) e de seus aspectos linguísticos. 



 

 

Já a Legística Material atua “no processo 
de construção e escolha da decisão sobre o 
conteúdo da nova legislação” (SOARES, 2007, p. 
125); trata de diagnósticos e prognósticos e 
propõe forma metódica de elaborar o teor 
normativo da legislação (MINAS GERAIS, 2009, 
p. 46). Esse processo deve ser racional, envolve 
avaliações ex ante e ex post para verificar sua 
realizabilidade (SOARES, 2007, p. 125-126), 

Hoje, salienta Mader, a Legística “leva em 
consideração o contexto anterior à tomada da 
decisão legislativa, tentando, dessa forma, 
estabelecer e avaliar qual será seu efeito real, o 
seu impacto sobre a realidade social” (MINAS 
GERAIS, 2009, p. 46). 

Seguindo essa linha, não se pode 
hodiernamente falar em qualidade da produção 
legislativa sem se falar dos aspectos formais da 
redação do ato normativo e também dos 
aspectos relativos à sua concepção: seu 
planejamento, sua necessidade, sua utilidade, 
sua efetividade e a harmonização com o restante 
do ordenamento (CRISTAS, 2006). 

Da legislação exige-se eficácia, ou seja, 
que a lei cumpra seus objetivos; eficiência, que os 
benefícios da lei justifiquem seus custos; e 
efetividade, que a lei seja aceita por seus 
destinatários. 



 

 

Para isso, a avaliação legislativa é 
essencial (MINAS GERAIS, 2009, p. 90), tanto 
antes da decisão política de se proceder à 
produção legislativa (ex ante), quanto em 
momento posterior à sua produção, para que se 
possa verificar a necessidade de uma revisão (ex 
post). 

2.2 A questão da avaliação 

Neste ponto, analisaremos o processo de 
avaliação proposto por Jean-Daniel Delley 
(DELLEY, 2004), visto que é interessante 
conhecermos os passos sugeridos na Legística 
Material a fim de, em um segundo momento, 
analisarmos onde a aplicação da AED como 
método poderia servir ao incremento da 
produção de uma legislação de qualidade, assim 
garantindo o alcance de seus objetivos. 

A Legística Material propõe um 
procedimento metódico (DELLEY, 2004, p. 101). 
De acordo com Delley, tal procedimento é um 
processo interativo, sucessivo, representado no 
gráfico a seguir (DELLEY, 2004, p. 102): 

Neste gráfico, pode-se perceber a 
característica de interatividade das fases do 



 

 

processo analítico, na linha contínua na base do 
gráfico, que conecta todas as fases. 

De forma sucinta, as fases desse 
procedimento metódico são: 

1) Definição do problema – Nesta fase, 
deve-se realizar um diagnóstico da 
situação real julgada insatisfatória. Para 
se identificar a estrutura do problema, há 
que se confrontar as ordens do “ser” e do 
“dever-ser” e fazer uma análise dos fatos, 
e posteriormente, valorá-los. (DELLEY, 
2004, p. 109). 

O procedimento para esta fase 
consiste em conhecer o tema em questão 
e precisar a situação através de dados 
confiáveis (DELLEY, 2004, p. 109). Tal 
problematização deve abordar a 
natureza, as causas, a duração, a 
dinâmica, os meios envolvidos e as 
consequências do problema (DELLEY, 
2004, p. 110). 

Uma ferramenta eficaz 
apresentada por Delley é o gráfico de 
modelização causal (DELLEY, 2004, p. 
114), que resume “[…] o processo de 
definição dos objetivos e das possíveis 
questões a serem enfrentadas” (SOARES, 
2007, p. 137), facilitando a identificação 



 

 

das variáveis que influenciam a situação-
problema real. 

2) Determinação dos objetivos da 
legislação – Nesta fase é importante 
analisar a perspectiva do interesse 
público, alargando as perspectivas de 
ação, evidenciando as relações de 
interdependência entre fins e objetivos 
mais abstratos e os mais concretos; e os 
de caráter mais individual e os de caráter 
mais coletivo. 

3)Estabelecimento de cenários 
alternativos – Nesta fase é importante 
que se proceda à consideração de todas 
as alternativas possíveis de alcance dos 
objetivos determinados, tendo em 
consideração, inclusive, que a produção 
legislativa não necessariamente seja a 
melhor solução. 

Os instrumentos à disposição do 
Estado para a consecução de seus 
objetivos são inúmeros, podem ser 
prescritivos (coercitivos); de incentivo; de 
coordenação; de fornecimento de bens e 
serviços públicos pelo Estado (hoje em 
decadência pela falta de eficiência, em 
um paradigma não intervencionista); de 



 

 

regulação; de parceria (DELLEY, 2004, p. 
128-134). 

4) Escolha das soluções – Um dos 
princípios mais importantes para a 
escolha dentre os instrumentos acima 
elencados é o princípio da 
subsidiariedade, cuja aplicação “supõe 
uma avaliação de eficiência” (DELLEY, 
2004, p. 134). Um limitador da aplicação 
desse princípio é exatamente a 
dificuldade da realização da análise 
custo-benefício necessária. 

Outro princípio importante é o da 
celeridade, visto que os problemas 
evoluem mais depressa que a capacidade 
de solucioná-los. 

5) Avaliação prospectiva (ex ante) – A 
avaliação prospectiva deve considerar 
tanto os efeitos desejados quanto o 
impacto previsível sobre todos os 
interessados – é uma abordagem de 
otimização (DELLEY, 2004, p. 139). Há 
dois grandes tipos de avaliação 
prospectiva, os métodos de análise (para 
conhecer aspectos particulares do projeto 
legislativo) e métodos de teste (que 



 

 

tentam prever o comportamento após 
sua entrada em vigor). 

6) Execução – A produção da lei 
propriamente dita. 

7) Avaliação retrospectiva (ex post) – A 
avaliação retrospectiva deve empregar os 
métodos da avaliação prospectiva, na 
medida em que deve avaliar a eficiência, 
efetividade e eficácia da legislação 
produzida e a necessidade de revisão. 

Verifica-se, assim, a integração das sete 
fases e a importância da contínua aplicação de 
cada fase do procedimento metodológico 
conforme a necessidade. 

Conforme Mader (MADER, 1991) a 
avaliação legislativa “requer o uso de 
instrumentos, de técnicas de análise” (MADER, 
1991, p. 48) por vezes estranhas aos juristas, os 
quais devem conhecer “os limites e a capacidade 
dessas técnicas para melhor saberem quando é 
oportuno utilizá-las […]”. Os juristas devem 
ainda aprender a colaborar com outros cientistas 
sociais (MADER, 1991, p. 48). 



 

 

3 Aplicação da AED como método a 
serviço da legística material 

3.1 Ideologia Constitucionalmente Adotada 

A adoção de uma ideologia é sempre 
fruto de uma evolução histórica, em que os 
detentores do poder fazem uma escolha de que 
relação haverá entre o interesse do Estado e o 
interesse dos indivíduos. Outra escolha política é 
o atrelamento da definição de tal ideologia a um 
instrumento rígido, com a mais elevada posição 
hierárquica no sistema normativo – a 
Constituição. 

Não há dúvidas de que a escolha refletida 
na Constituição Federal de 1988 foi por um 
Estado de Direito. O Estado de Direito é um 
estado fundado sobre um sistema normativo 
organizado, que objetiva o aumento da 
segurança através de normas gerais e abstratas. 
Com isso, o Legislativo se torna o Poder mais 
importante, pois legítimo para definir e alterar 
tal sistema normativo. 

No entanto, ainda devemos acrescentar 
uma característica essencial no atual paradigma: 
a democracia, para termos, então, o Estado 
Democrático de Direito. 



 

 

Conforme Ulrich Karpen, a lei é a base da 
democracia (MINAS GERAIS, 2009, p. 13-14). 
Ademais, um Estado Democrático caracteriza-se 
pela liberdade de comunicação, pela integração 
dos direitos humanos, pela participação cidadã, 
pela economia de mercado, pela cultura livre e 
plural, pela participação e o respeito aos direitos 
civis e políticos, pela observância ao princípio da 
legalidade, pela existência de instituições 
confiáveis e estáveis. A Democracia necessita de 
pluralidade partidária, de participação livre em 
eleições, de educação livre, de participação social 
em várias formas (como em Assembleias 
Legislativas e Câmaras de Vereadores, Câmaras 
de Comércio, Conselhos Universitários, entre 
outros) (MINAS GERAIS, 2009, p. 21-22). 

Portanto, o Estado Democrático de 
Direito apresenta como princípio estruturante a 
garantia da dignidade da pessoa humana, que só 
se concretiza na garantia do exercício da 
liberdade por parte de cada ser humano, sem 
discriminação. Conforme Comparato, “a 
democracia […] se institucionaliza […] ao longo 
de um incessante e penoso trabalho de 
modelagem das instituições políticas, em defesa 
da dignidade humana.” (COMPARATO, 1998, 
p. 48). 



 

 

Ocorre que o agente com poderes para 
realizar esse trabalho é o Estado. Neste sentido, 
podemos dizer que o Estado passa a ter uma 
obrigação de garantir a dignidade, o que 
somente é possível quando o Estado age com 
vistas a esse objetivo, através, sobretudo, de 
políticas públicas e ações de planejamento. 
Assim, o Poder Executivo ganha bastante 
relevância. 

Já vimos que a Constituição Federal de 
198815 nos traz os princípios e objetivos 
norteadores para tal. 16 

Assim, conseguimos identificar a 
“ideologia constitucionalmente adotada”. 

Tais princípios e objetivos “orientam todo 
o funcionamento do Estado e a organização da 
sociedade”. “[…] [S]ão juridicamente 
vinculantes para todos os órgãos do Estado e 
também para todos os detentores de poder 
econômico ou social, fora do Estado.” 
(COMPARATO, 1998, p. 45) 

3.2 Aplicação 

A utilização da Análise Econômica do 
Direito como método a serviço da Legística 
Material para a concretização do Estado 



 

 

Democrático de Direito é adequado, na medida 
em que apresentam muitas similitudes. 

Primeiramente, interessante relembrar 
que têm um antecedente filosófico comum em 
Bentham. Dita Soares que Bentham foi o 
precursor da avaliação prospectiva, da análise 
custo-benefício e das legislações experimentais 
(SOARES, 2007, p. 134). O próprio Posner 
destaca em sua obra Economic Approach to Law, a 
Teoria da Legislação e da Produção Legislativa 
(“Theory of Legislation and of rulemaking”) 
como um dos campos aos quais se deve aplicar 
as teorias e os métodos empíricos da Economia 
(POSNER, 1975, p. 759). 

Ademais, ambas ressaltam a importância 
da análise aprofundada dos fatos (MADER, 
2007, p. 201) e da análise substancial da 
realidade; reconhecem a influência de outras 
Ciências Sociais sobre o Direito, ou seja, têm 
caráter multidisciplinar; utilizam ferramentas de 
racionalidade e razoabilidade e criticam a 
intensa proliferação legislativa. 

A AED propõe “a aplicação da 
metodologia econômica a todas as áreas do 
direito […]” (GICO Jr., 2009, p. 12), servindo, 
assim, como “instrumento técnico para a 
operação jurídica de decisão” (LARA, 2008, p 9), 
o que gera aumento de objetividade e certeza. 



 

 

De acordo com Gico Jr., a AED analisa as 
consequências de dadas regras (perspectiva 
positiva) e propõe que regra jurídica deveria ser 
adotada (perspectiva normativa) (GICO Jr., 2009, 
p. 13); identifica objetivos desejados (GICO Jr., 
2009, p. 15) e consequências prováveis (GICO Jr., 
2009, p. 16), o que se apresenta intimamente 
ligado ao procedimento metodológico sugerido 
por Delley já apresentado no ponto 3.2. 

A AED é útil à Legística Material tanto 
em seu aspecto positivo quanto em seu aspecto 
normativo.  

Na fase 1 da proposta de Delley, a 
definição do problema, a AED pode ser aplicada 
em seu aspecto positivo, a fim de construir um 
diagnóstico da situação real. Pode fornecer 
métodos e ferramentas para que seja possível 
conhecer a questão e precisar a situação com 
dados confiáveis. A contraposição do “ser” e do 
“dever-ser” pode ser feita mais objetivamente, o 
que auxilia a valoração posterior do fato. 

Na fase 2 de Delley, a determinação dos 
objetivos, a AED fornece ferramentas para que se 
consiga considerar todos os efeitos possíveis 
sobre os impactados e os destinatários das 
normas e todas as perspectivas de ação, inclusive 
de instrumentos de incentivo. 



 

 

Na fase 3 de Delley, o estabelecimento de 
cenários alternativos, devemos reconhecer que a 
produção de uma lei não necessariamente é a 
melhor alternativa para a solução dos problemas 
identificados. Devemos ficar atentos para não 
contribuirmos para o cenário de proliferação 
legislativa negativa. 

Na fase 4 de Delley, a escolha de 
soluções, percebemos duas características 
presentes na AED: a celeridade das mudanças 
sociais, aspecto relevante; e a aplicação da AED 
para a avaliação de eficiência, base do princípio 
da subsidiariedade. 

Na fase 5 de Delley, a avaliação 
prospectiva, vemos que a abordagem de 
otimização proposta se traduz em maximização 
da eficiência, e que os métodos estatísticos mais 
sofisticados propostos dentre os métodos de 
análise têm origem na Economia (DELLEY, 2004, 
p. 140-141). 

Não menos importante é a análise da 
teoria de Coase em conexão à Legística Material. 

Já vimos que tanto o aspecto positivo 
quanto o normativo da AED servem à Legística 
Material. Destarte, quanto à primeira afirmação 
de Rowley sobre Coase17 temos que a Legística 
Material pode aplicar a AED em seu aspecto 



 

 

positivo, para a realização de diversos 
diagnósticos. 

Quanto à segunda afirmação de Rowley 
sobre Coase, o argumento da reciprocidade nos 
diz da relevância de se ampliar a leitura do fato 
para considerar o impacto da produção 
legislativa na ordem social como um todo. Como 
lembra Lara, “o estudo da resposta dos 
destinatários das normas diante de uma 
modificação jurídica ocupa lugar central na 
AED.” (LARA, 2008, p 11). Assim, os interesses 
de todos os destinatários devem ser levados em 
conta, com a utilização de instrumentos de 
participação democrática popular fornecidos 
pela Legística Material. Assim garantir-se-ia a 
inclusão dos interesses daqueles que legitimam o 
Poder Legislativo no prisma de maximização 
proposto. Consequentemente, minimizar-se-ia o 
perigo de abuso deste Poder. 

O entendimento trazido por Coase de 
que a opção mais eficiente pode variar conforme 
as circunstâncias fáticas nos remete à afirmação 
da Legística Material de que o resultado da 
análise das opções mais eficientes pode ser o de 
que a proposta legislativa apresentada não seria 
a mais indicada solução. 

Finalmente, quanto à terceira afirmação 
de Rowley sobre Coase, a importância da 



 

 

(re)construção da realidade para subsequente 
análise é fundamento para a exigência da 
modelização causal em Delley. 

A aplicação da AED como método na 
Legística Material deve ainda atender ao 
paradigma constitucional. 

Todavia, esse filtro de legalidade deve ser 
aplicado a partir do diagnóstico apresentado nas 
fases 1, 2 e 3 de Delley, e na valoração dos fatos, 
conforme o resultado da equação de eficiência 
(análise custo-benefício). Não necessariamente é 
a aplicação da AED incompatível com a garantia 
da dignidade da pessoa humana, pilar do Estado 
Democrático de Direito. 

Conclusão 

Neste século, onde vemos uma 
“Humanização do Direito” (CANÇADO 
TRINDADE, 2006), ou seja, em que o indivíduo 
vem ganhando cada vez mais em importância 
como limitador e direcionador das ações do 
Estado, o Estado Democrático de Direito 
representa o modelo mais adequado, se 
concretizado. A dignidade da pessoa humana, a 
garantia da liberdade e da igualdade, assim 
como a justiça social são as referências para 



 

 

todos, e adicionalmente, obrigação do Estado, da 
sociedade, da comunidade, do indivíduo. 

A lei é instrumento e base da democracia 
no Estado de Direito. A responsabilidade dos 
detentores do poder de produção normativa é 
enorme, pois devido à natureza inter e 
multidisciplinar dos fenômenos jurídicos deve-
se conseguir avaliar e ter em conta os interesses 
de todos os envolvidos e afetados por essa 
produção. Ainda assim, é grande a resistência 
dos juristas quanto à abertura e ao acolhimento 
de métodos e ferramentas de outras ciências. 

A Legística representa uma via de 
renovação e problematização do conhecimento 
de elaboração legislativa a fim de termos uma 
legislação de qualidade, que sirva à construção 
da cidadania emancipatória, com participação 
democrática e livre. 

Neste sentido, Soares coloca como um 
dos desafios da Legística a “adoção de 
metodologias e técnicas para a racionalização da 
produção do direito” (SOARES, 2007, p. 127). 
Assim, faz-se relevante o estudo da aplicação da 
AED na Legística. 

A Análise Econômica do Direito 
representa um novo olhar sobre os fenômenos 
jurídicos, com princípios, métodos e ferramentas 
oriundas da Economia, que trazem ao Direito 



 

 

um ganho de objetividade, abrangência e 
substância. 

Concluímos, portanto, que a AED é 
aplicável na Legística Material em diversas fases 
de seu procedimento metodológico, para 
ampliar as alternativas, avalia-las com o 
parâmetro da eficiência, capacitando os atores da 
produção legislativa no desenvolvimento de 
suas habilidades analíticas, para buscarem, com 
objetividade e método, a alternativa mais 
eficiente para a efetivação do Estado 
Democrático de Direito. 
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A TECNOLOGIZAÇÃO DA VIDA E 

DO DIREITO 

Luís Carlos B. Gambogi1 

Resumo: Neste trabalho, Sustentamos que o 
ideal para a nossa civilização seria construção de 
uma cultura científico-humanista que conjugasse 
e equilibrasse razão teórica e razão prática, a 
lógica e o coração. Pensamos que não mais faz 
sentido alimentarmos a cisão que se deu entre 
elas a partir do século XVIII, dois excessos, em 
verdade. Essa desassociarão, essa desunião entre 
o pensamento científico-tecnológico e o 
pensamento humanista afasta, do campo do 
conhecimento, a força da interrogação e da 
reflexão, que são próprias das humanidades, ao 
tempo em que obsta o pensamento humanístico 
de conviver com as conquistas das ciências. 
Trata-se de um equívoco que precisamos corrigir 
cultural. Estamos em no mundo contemporâneo, 
mais que só produzir ciência e tecnologia, é 
preciso pensar, pensar e exprimir o pensamento 



 

 

de modo a que estejam conjugados o saber 
científico e o saber humanístico, ciência e 
reflexão. Essa cisão cultural a que nos referimos 
é um equívoco que culmina na alienação do 
cientista e no distanciamento do homem de 
formação humanista do saber científico. Em 
verdade, uma pouco ou nada pode sem a outra. 
Possuem mais afinidades que dissonâncias. É 
necessário que desenvolvam canais de 
comunicação entre si. É necessário, para um 
diálogo entre os dois saberes, que as ciências 
humanas desenvolvam um amor crítico 
imoderado pela ciência e tecnologia, superando 
qualquer forma de maniqueísmo ou fobia; e, por 
outro, que a ciência e a tecnologia se enamorem 
de seu crítico e se apaixonem pelo que odeiam. 

Palavras-chave: Ciências Humanas. Ciências. 
Tecnologia. Vida. Direito. 

Résumé: En ce travail nous soutenons que 
l’idéal pour notre civilisation c’est construire une 
culture scientifique-humaniste qui puisse unir et 
équilibrer la raison théorique et la raison 
pratique, la logique et le coeur. Nous croyons 
qu’il ne fait pas de sens nourrir la scission entre 
les deux, préexistant dès le siècle XVIII. 
Excessives, vraiment. Cette dissociation, ce 
partage entre la connaissance la force de la 



 

 

interrogation et celle de la réflexion, propres aux 
sciences humanistiques; en même temps, ils 
empêchent la pensée humanistique de partager 
les conquêtes de la science. C’est une équivoque, 
qu’il faut amender dans le monde contemporain; 
tant et plus que produire la science et la 
technologie, c’est nécessaire penser, réfléchir et 
exprimer sa pensée d’une manière que le savoir 
scientifique et le savoir humaniste soient liés 
comme la science et la réflexion. Cette scission 
culturel, citée d’abord, est une équivoque qui 
peut toucher l’extrême de l’aliénation du savant 
et de l’éloignement de l’homme de formation 
humanistique de le savoir scientifique. C’est vrai 
que la science et l’’humanisme ont nécessité 
l’une de l’autre. Ils ont plus d'approches que de 
dissonances. C’est nécessaire le développement 
des canaux de communication entre eux. C’est 
nécessaire, aussi, pour un dialogue entre les 
deux, que les humanités élèvent un amour 
critique immodéré pour la science et la 
technologie sans vestige de quelque 
manichéisme ou phobie. Encore, que la science et 
la technologie s’ependrent de ses critiques et 
soient prises de passion pour ceux qu’elles 
haitent. 



 

 

Mots-clés: Humanités. Science. Technologie. 
Vie. Droit. 

1 O homem, a sociedade e a tecnologia 

“A máquina, que produz abundância, tem 
nos deixado em penúria. Nossos 
conhecimentos fizeram-nos céticos; nossa 
inteligência, empedernidos e cruéis. 
Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. 
Mais do que de máquinas, precisamos de 
humanidade. Mais do que de inteligência, 
precisamos de afeição e doçura. Sem essas 
virtudes, a vida será de violência e tudo será 
perdido”. (Charles Chaplin, em o Grande 
Ditador). 

O conceito de ideologia, denegrido pela 
direita e considerado obsoleto pela esquerda e 
pelos pós-modernos, encontra-se por isso 
mesmo à margem do debate e da reflexão 
contemporânea. No entanto, mais que um mero 
conjunto de ideias, valores e crenças, a questão 
da ideologia está diretamente ligada ao poder, à 
legitimação do poder. De minha parte, tal qual 
denunciado por inúmeros autores (Heidegger, 
Marcuse, Gadamer, Hannah Arendt, Habermas, 
Edgar Morin, Paul Ricoeur, dentre outros), estou 
em que as sociedades atuais encontram-se 



 

 

obnubiladas, entorpecidas e dominadas pela 
ideologia científico-tecnológica. Trata-se de uma 
forma de poder que oculta sua condição de 
poder, que dissimula que é poder enquanto 
procura moldar e constituir aqueles que a ela se 
rendem.  

Está fora de dúvida que pensamento 
científico-tecnológico é a ideologia do tempo 
presente; seu papel é o de justificar o poder, 
dissimular as disfunções da sociedade industrial 
e legitimar as relações de dominação. Trata-se de 
uma concepção de mundo que destempera a 
vida ao roubar-lhe o sal, ao substituir nossos 
valores mais altos pela ditadura da eficácia; ao 
fazer, do conhecimento técnico, agora fundido 
ao científico, um sacrário, um lugar intocável; ao 
nos impor, por meio de sua lógica escondida, 
uma obediência obscena e uma prostração 
coletiva que culmina na traição aos ideais 
humanitários. Ora, mais que ciência e técnica, 
com as quais contamos em abundância, os 
principais problemas que afligem a humanidade 
necessitam de consciência ética e intervenções 
políticas para serem equacionados, mesmo 
porque soluções técnicas em questões políticas 
nada resolvem, ao contrário, agravam os 
problemas políticos e desperdiçam ou 
enfraquecem os méritos da técnica.  



 

 

Temos, por exemplo, ciência e técnica 
para enfrentar as questões ambientais e a fome e, 
se não as resolvemos, é porque nos falta algo que 
a ciência e a técnica não nos propiciam: a 
consciência ética e a ação política. “O 
desenvolvimento do agir técnico acabou 
correspondendo ao crescimento paralelo de 
nossa impotência em resolver politicamente os 
problemas coletivos da humanidade, tais com a 
desigualdade, a miséria e a degradação do meio 
ambiente” (DUPAS: 2003. P. 17). 

No mundo atual, mais que ciência e 
técnica, a eleição de valores que oxigenem a vida 
continua a ser a mais importante questão 
humana. Para melhor expor a questão 
recordamos que, no momento em que vivemos, 
preconizam as constituições democráticas que os 
direitos fundamentais são valores 
constitucionais que não admitem concessões, 
sobre os quais não podemos transigir porque 
seria transigir com o intransigível No entanto, se 
estes valores se põem diante da locomotiva 
tecnológica, ainda que a suplicar por alguns 
minutos de reflexão, serão logo considerados 
contrários ao progresso, inimigos da eficiência e 
que, portanto, devem ser atropelados.  



 

 

Portanto, têm razão Fernando Armando 
Ribeiro e Jacqueline Passos de Oliveira ao 
escreverem, inspirados em Habermas, que 

[...] não se pode perder de vista que todas as 
vezes que a Administração acoberta-se por 
detrás de um discurso de especialistas para 
planejar e executar as ações, ela se volta 
contra a realização de direitos fundamentais 
de todos, uma vez que as informações 
técnicas dão suporte para decisões políticas 
que interferem diretamente na construção de 
identidades, nos planos de vida individuais e 
coletivos. Portanto, a todos os envolvidos 
deve ser facultada a participação na 
conformação dessas questões. E não há 
qualquer questão política que não possa ser 
traduzida de modo a que as pessoas possam 
debater sobre o assunto e se posicionar a 
respeito. Mesmo assuntos de grande 
complexidade, como os relacionados à 
genética, podem ser explicados em termos 
simples, de modo a permitir que cidadãos 
comuns e leigos possam tomar decisões sobre 
o tema. (RIBEIRO & SILVEIRA: 2011. P. 81)  

Para facilitar os seus objetivos, um dos 
meios manejados pela ideologia tecnologizante 
consiste em desacreditar o pensamento com 
vistas a engrossar os argumentos dos que 
querem que não se pense o conteúdo dos fins 



 

 

perseguidos. O pensamento, onde existe, 
restringe-se ao formalismo e ao dogmatismo. A 
lei é não duvidar, não questionar os feitos 
prodigiosos da técnica. Entorpecidas por essa 
fumaça ideológica, as ciências, de filhas do 
homem, o sumo privilégio de nossa inteligência, 
passam a nos impor submissão e a nos exigir que 
nos preservemos na ignorância. Ao pressuposto 
de que a verdade científico-tecnológica é 
evidente em si mesma, esta vertente do 
pensamento impõe-se como uma autoridade que 
gera sua própria legitimidade. Nesse sentido, a 
ideologia tecnocrática, não obstante tenha suas 
raízes nas ciências e na modernidade, nega sua 
origem ao avalizar o entendimento de que, se 
pensadas por critérios técnicos, se concebidas 
com critérios politicamente neutros e assépticos, 
as normas impostas pelo Estado devem gozar de 
legitimidade, o que, rigorosamente, não é 
científico nem verdadeiro.  

O que se quer, com tal entendimento, é 
transformar questões políticas, temas que dizem 
respeito à coletividade, que pressupõem a 
reflexão, em problemas técnicos a serem 
examinados e resolvidos por máquinas ou por 
especialistas. Para tanto, empreende-se ações no 
sentido de que o conhecimento seja pensado de 
maneira quantitativa, transformado em 



 

 

linguagem computacional, de modo a 
neutralizar o papel reflexão e da práxis política 
na solução dos conflitos. Procura-se, sob o 
discurso da eficiência, da rapidez, subtrair do 
homem funções deliberativas para, conforme já 
denunciado, confiá-las às máquinas ou a 
especialistas. Trata-se de uma estratégia que visa 
afastar a sociedade da meditação e das decisões 
políticas e práticas que lhe dizem respeito e que 
objetiva manter, sob o mais rígido controle, essas 
decisões, que então ficam confiadas às máquinas 
ou a uma minoria de experts, a uma elite que se 
sente autolegitimada pelo poder de coerção da 
racionalidade técnica.  

Julgando-se proprietários do 
conhecimento, os ideólogos da tecnociência se 
recusam a dividir o comando do poder que 
exercem e querem se impor sozinhos valendo-se 
de uma engenharia social que cria uma 
democracia aparente, uma ilusão de democracia. 
Para alcançar seus intentos, desenvolvem táticas, 
valem-se sua engenharia social para penetrar na 
sociedade, oferecer-lhe curas miraculosas, 
comovê-la com sua aparente opulência. Como 
está em Roszak, “a tecnocracia não é apenas uma 
estrutura de poder possuidora de vasta 
influência material; é a expressão de um forte 
imperativo cultural, uma verdadeira mística 



 

 

profundamente endossada pela massa. Por 
conseguinte, é com uma esponja capaz de 
absorver prodigiosas quantidades de 
insatisfação e agitação” (ROSZAK: 1972. P. 9). 

Os ideólogos da tecnociência, porém, a 
serviço de si mesmos, do capital, ou do aparelho 
industrial, valem-se de suas manobras para 
exercer o domínio, para aguilhoar. Armados de 
teorias, procuram negar as qualidades da razão 
prática e nos impingir soluções gerais, 
padronizadas, enquanto enfrentamos questões 
contingentes e variáveis; o que buscam é 
suprimir a intervenção da vontade humana, da 
liberdade humana, do julgamento humano na 
sucessão dos fatos nascidos da vida. Vê-se que a 
lógica do poder tecnocrático, ao tempo em que 
se apresenta como sucessora da racionalidade 
burocrática, típica do modelo weberiano, age 
contra a democracia porque se esforça para 
obstruir os canais que permitem a integração dos 
cidadãos à vida política e garantem a 
participação social na definição das políticas 
públicas do Estado. Sob essa perspectiva e 
agravando ainda mais a enfermidade, em sua 
lógica predomina uma compreensão utilitarista 
das ciências, que só passam a ter sentido na 
medida em que os progressos tecnológicos 
rendam resultados econômicos.  



 

 

Poder-se-ia dizer que a tecnocracia é a 
modernização do estamento burocrático. A 
principal diferença entre ambos está em que, no 
Estado burocrático, as forças econômicas e 
políticas não se sobrepõem uma às outras, ao 
contrário, elas se aliam para gestar o 
patrimonialismo; no Estado tecnocrático, ainda 
que o objetivo final permaneça, a técnica se 
sobrepõe ao poder político e econômico. 
Continuam substancialmente incólumes as 
estruturas, porém, a passagem do estamento 
burocrático ao tecnocrático gera um novo poder, 
fundado no domínio do conhecimento 
específico, que se impõe ao político e ao 
econômico, tornando-se o próprio poder estatal. 

2 Tecnociência e poder político 

“Mesmo que todas as possíveis questões 
científicas fossem respondidas, nossos 
problemas vitais não teriam sido tocados.” ( 
L. Wittgenstein) 

Em sua relação com as instituições 
políticas, a tecnoburocracia não só desqualifica 
os políticos como os humilha; contudo, não os 
descarta. Tem-nos como necessários até que se 
complete a racionalização mágica a sociedade e 
do Estado. Até lá, devem ser preservados, 



 

 

devem servir de biombo, devem ser como uma 
máscara que oculte a real face do poder, como 
mercadores que vendem, aos cidadãos, a ilusão 
de que vivem numa democracia. Numa análise 
bastante simples, diríamos que o povo elege os 
políticos para governar e que estes, como atores, 
representam que governam. No entanto, o 
aparato de produção e reprodução do 
conhecimento, seu dinamismo e velocidade, cujo 
domínio pertence aos técnicos, afastam a razão 
política do centro do poder, põe-na na periferia 
do poder, de modo a permitir que os tecnocratas 
mantenham rígido controle sobre o núcleo duro 
do poder.  

Ora, as democracias que excluem os 
agentes políticos das decisões e que obstam a 
participação popular, sob o pretexto de que os 
temas são técnicos, não são democracias, são 
tecnocracias, “democracias” do 
constrangimento. A participação dos políticos e 
do povo nas tomadas de decisão do Estado é da 
essência do processo democrático. Ainda que 
estes não possuam conhecimento especializado, 
tal fato não pode servir de argumento para 
afastá-los. É dever dos que detém conhecimento 
especializado decodificá-lo de modo a que seja 
compreendido pelos que não o detém, sobretudo 
se o tema puder produzir consequências no 



 

 

âmbito da vida. Como recorda Habermas, “a 
generalização do contexto, a inclusão, o 
anonimato crescente, etc., exigem um grau maior 
de explicação e de renúncia a linguagens de 
especialistas ou a códigos especiais” 
(HABERMAS: 2003. t II, P. 93). 

A tecnociência, contra a qual nos 
batemos, além de se impor como um fim em-si-
mesmo, como se uma questão já debatida e 
deliberada pela sociedade, age de modo a nos 
afastar do controle, do comando das decisões 
políticas e práticas, empurra-nos para dentro de 
um circulo vicioso que recorda os males 
hereditários, isto é, a técnica produz dados 
danos que somente a técnica pode solucionar. 
Ora, a razão só é razão na medida em que 
permite-nos conhecer e reconstruir o mundo, 
quer sob o ponto de vista histórico quer social 
quer humano, porque a mera cientificidade, o 
conhecimento que não transcende o seu objeto, 
termina dominando o próprio sujeito. Como 
denunciam Adorno e Horkaimer, “o saber que é 
poder não conhece barreira alguma, nem na 
escravidão da criatura, nem na complacência em 
face dos senhores do mundo” (ADORNO: 2006. 
P. 18). Trata-se de uma corrente ideológica que 
recorda o deserto: nada permite senão a si 



 

 

mesmo, impõe-se com tal força que nenhuma 
vida sobrevive ao peso de sua infrutífera areia. 

Portanto, ao contrário do que 
propugnam os corifeus das teorias que desejam 
ver as ciências fechadas, limitadas ao circulo dos 
eleitos, dos privilegiados experts, as sociedades 
democráticas necessitam, para que permaneçam 
livres, que lhes seja garantido o controle social e 
político do conhecimento. Onde se elitiza o 
saber, onde as ciências escondem seus objetivos 
e refogem ao controle da sociedade, instaura-se o 
fundamentalismo cientificista que mata a 
pesquisa inovadora, que asfixia e compromete a 
crítica científica de tal modo que não mais se 
teme os fracassos das ciências e suas perigosas 
consequências 

Que a tecnociência é produto da 
inteligência humana, não há dúvida. Porém, 
trata-se de uma inteligência irracional ou de uma 
racionalidade sem inteligência. Assenta-se na 
razão, não há dúvida, no entanto, funda-se 
numa racionalidade que repele o uso prático da 
razão e que, portanto, é gélida, psicótica, 
insensível e indiferente à temática humana. Ora, 
sem o uso prático da razão, sem a calibragem da 
sensibilidade intelectual, a razão lógica, não 
obstante possa produzir expressivos 
conhecimentos científicos e técnicos, o faz 



 

 

ignorando a dimensão real da vida e, portanto, 
ignora a realidade do mundo em que esse 
mesmo conhecimento será implementado. Em 
verdade, a ideologia científico-tecnológica, por 
ser dogmática, torna-se irracional na medida em 
que repugna a razão prática, a razão que 
funciona como tribunal da própria razão, 
condição sine qua non para a vitória da 
racionalidade sobre a irracionalidade. A segunda 
grande guerra, por exemplo, uma tragédia 
desprezível, em que a razão converte-se em 
barbárie, demonstrou, na experiência humana 
concreta, que a “razão pura”, lógico-analítica, 
pressuposto do cientificamente verdadeiro, não 
substitui o social e o moralmente corretos.  

No afã de matematizar o campo 
deliberativo da racionalidade, a ideologia 
tecnologizante parece saber que só avança na 
medida em que consegue evitar ou eliminar as 
possibilidades do uso prático a razão como 
recurso do pensamento. Plenamente vitoriosa, 
construiria uma realidade em que agiríamos 
mediante meros cálculos de probabilidade; 
portanto, não teríamos mais dificuldades em 
lidar com a pluralidade, a variedade e 
complexidade dos acontecimentos e da vida 
porque não mais seríamos capazes de fazer 
julgamentos, estimativas, não seríamos capazes 



 

 

de nos dar uma política, uma moral, um ideal. 
Seríamos pessoas que operam em nome dos 
meios, sem se ocuparem com os fins, pessoas 
aptas a mudar os métodos, nunca os objetivos. 
Sob o comando de espíritos mecânicos, numa 
situação em que estes triunfaram sobre os 
espíritos talentosos e os dotados de sentimento, 
as civilizações ingressariam no território do pior 
inimigo da alma: a indiferença, a frieza. Neste 
momento, fora da vida estariam a sensibilidade, 
o equilíbrio e a humanidade. Viveríamos sob o 
jugo das prescrições estreitas, presos, como 
moscas, a uma teia ideológica grudenta, surda e 
estéril. Em verdade, não viveríamos, seríamos 
fantasmas de um mundo onde os espíritos 
mecânicos triunfaram. 

Ora, eliminar o uso prático da razão 
implica expulsar do território do conhecimento a 
vontade, a liberdade, a racionalidade ética e 
política. É a razão prática o nosso instrumento de 
deliberação, de fazer escolhas, pressuposto para 
a ação do homem em sociedade, condição dos 
nossos movimentos na história. Matematizado o 
campo da razão prática, esterilizada estará a 
inteligência, gélidos estarão os espíritos, 
impotente estará o homem, sepultos estarão a 
esperança e a liberdade. O pior é que o discurso 
da matematização da vida suscita adesão social 



 

 

porque o homem mediano ama o fixo, o 
constante, o estável, e tem medo do variável, do 
instável, do que muda, do que tem vida. Para 
agravar essa tendência, para alcançar seus 
objetivos, a ideologia tecnologizante insiste em 
que a razão prática, campo da liberdade, da 
vontade e da deliberação humana, por não ser 
científica, não é confiável. Tolice! O uso prático 
da razão nos dá as luzes que iluminam os 
caminhos da razão científica, é corrimão para os 
nossos julgamentos, apoio para a nossa 
inteligência, horizonte para a nossa ação. O uso 
prático da razão nos dá fundamento para decidir 
e nos orienta rumo do princípio da finalidade 
quando da tomada de decisão, e, ao contrário do 
deseja a tecnociência, subordinam o 
conhecimento científico ao invés de se 
subordinarem a ele. Fazem com que se 
enquadre, submeta-se a um objetivo, a um fim. 

Não é que se deva desdenhar a razão 
científica e técnica. Trata-se de não confundir 
juízo de razão científico, ferramenta com que se 
esculpe o conhecimento intelectual, com juízo de 
valor, uma reflexão do espírito sobre o espírito, 
que nasce da região da sensibilidade intelectual, 
da “razão pura prática”, esfera da liberdade. 
Podem ambos caminhar juntas, e, se o fazem, 
produzem grandes inteligências, desde que a 



 

 

razão prática submeta a razão tecnológica aos 
seus limites geométricos, e a consciência, uma 
vez liberta dos grilhões que quer lhe impor a 
tecnociência, fulgure com todo o valor que 
possui. A sensibilidade intelectual ou razão 
prática – nunca duvidemos disso – sempre teve e 
sempre terá maior profundidade, sempre trouxe 
e sempre traz mais verdade política e moral que 
a razão tecnologizante.  Em verdade, razão 
prática e razão técnica são qualidades que hoje 
se repelem, mas que devem convergir. A razão 
técnica e científica se forma pela luz intelectual, 
que é gélida; a razão prática, pela luz do coração 
e da vontade, que são cálidas. A razão científico 
tecnológica conhece, especula; a razão prática 
julga, decide, ordena. São faculdades que 
operam dialeticamente, é um equivoco separá-
las.  

3 A cisão desnecessária 

“Ciência sem consciência não passa de ruína 
da alma” (Rabelais) 

Tudo tem início quando a cultura, 
criação e extensão do homem, que compreende 
um todo, em razão de mecanismos sociais e 
históricos, passou por uma espécie de cisão. De 



 

 

um lado, posicionaram-se os saberes vinculados 
às ciências humanas (educação, política, 
literatura, música, filosofia, direito, etc.) e, de 
outro, enfileiraram-se os ramos ligados à ciência 
e à tecnologia, como que em mundos opostos. 
Para a técnica, as ciências humanas são inúteis; 
para as ciências humanas, a técnica não pensa. O 
diálogo entre ambos tornou-se difícil em 
qualquer direção e, não raro, ramos da área de 
humanas desertaram de seus quadros para 
aderir ao lado oposto. Colhemos, como resultado 
dessa cisão, uma realidade em que as ciências 
humanas, às quais cabe dar uma direção às áreas 
ligadas à ciência e à tecnologia, terminaram a 
reboque da tecnociência, terminaram reféns de 
uma realidade em que é a ciência-poder a 
responsável pelas decisões que fertilizam o 
óvulo do futuro. 

A cultura humanística é uma cultura 
genérica, que, pela via da filosofia, do ensaio, 
do romance, alimenta a inteligência geral, 
enfrenta as grandes interrogações humanas, 
estimula a reflexão sobre o saber e favorece a 
integração pessoal dos conhecimentos. A 
cultura científica, bem diferente  por natureza, 
separa as áreas do conhecimento; acarreta 
admiráveis descobertas, teorias gerais, mas 
não uma reflexão sobre o destino humano e 



 

 

sobre o futuro da própria ciência (MORIN: 
2009. P. 17) 

A tecnociência, filha dileta do 
racionalismo, não dignifica a razão na medida 
em que se fecha em torno de si mesma, é 
instrumental, impermeável à razão prática, à 
razão que indaga qual o conteúdo do fim 
pensado, do fim perseguido, sem a qual a 
racionalidade é desumana porque dissociada 
das questões inerentes à condição humana. Em 
verdade, a poeira levantada pela técnica está é 
nos impedindo de ver o céu estrelado, a morada 
das ideias, do pensamento pensado porque a 
tecnociência produz a quantificação, a 
matematização do real e a desqualificação do 
pensamento, ao tempo em que quer nos fazer 
crer, por meio de um engodo, que a liberdade 
assistida, tutelada pela racionalidade 
matemática, é mesmo a liberdade. Disso decorre 
essa nossa quase incapacidade em interpretar as 
transformações produzidas pelos fatos e essa 
nossa impotência intelectual diante da força dos 
fatos, circunstâncias que comprometem os 
movimentos da vida.  

Ora, a revolução tecnocientífica, as 
contínuas invenções técnicas não se podem dar 
ao preço da liberdade e dos ideais humanitários, 
não podem afastar o homem do comando do 



 

 

real, sob pena de aprofundarmos nossa queda 
nesta realidade reificada, vazia, alheia aos fins e 
subjugada aos meios pela tirania da eficácia. 
Cabe aqui recordar que a liberdade só se faz viva 
na medida em que nos permite transcender a 
realidade posta. Do contrário, ainda que nos 
sintamos livres, somos em verdade prisioneiros 
do real, que atualmente nos aprisiona por meio 
de uma espécie de teia tecida pela lógica da 
técnica. Afinal, qual o sentido de se construir e 
de se viver numa sociedade que nos degrada, 
que avilta nossa dignidade, tira-nos do comando 
na medida em que desqualifica a ação política, e 
põe-nos de joelhos diante da razão sem 
pensamento que constitui o cerne da dominação 
técnica? 

Afinal, com a neutralização do político, 
como se vai controlar o poder? Ora, já nos é 
possível observar que os contínuos avanços das 
ciências e da técnica fizeram com que fossemos 
como que soterrados por uma realidade que se 
recusa a nos escutar. A sensação é a de que 
caminhamos de costas em direção ao futuro; de 
que não mais somos nós que ditamos o rumo, 
mas a civilização científico-tecnológica que, por 
ser tão rápida em seus movimentos, priva-nos 
do entendimento. As transformações que 
produz são tamanhas que, quanto maior o 



 

 

avanço das pesquisas científicas, menor o nosso 
entendimento e menor a nossa capacidade de 
influir no rumo das coisas. Em verdade, o 
modelo civilizatório cientificista, além de deixar 
claro que não teme seus inevitáveis fracassos, 
deixa claro que não admite subordinação, que 
deseja escapar ao controle de todos, inclusive ao 
controle dos que detém o poder. 

Convém esclarecer que minha crítica à 
ideologia científico-tecnológica não pressupõe 
sua substituição pelo universo medieval. Num 
mundo como o nosso, complexo e tecnológico, 
impensável que se queira ações destituídas de 
valor científico. Do mundo que temos não 
podemos nos desfazer. O futuro será ainda mais 
complexo que o presente, ainda mais abundante 
será a presença da ciência e da tecnologia. O que 
podemos, o que devemos, é quebrar ao meio a 
legitimação ilegítima da ideologia científico-
tecnológica, que cada vez mais inibe o exercício 
das liberdades públicas, e submeter o 
conhecimento ao governo da razão ética e 
política, forma de racionalidade sem a qual não 
nos é possível se produzir a verdadeira 
democracia. A questão básica é: quando existem 
múltiplas opções técnicas, qual critério deve ser 
adotado para que se escolha a melhor? Podem, a 
ciência e a técnica, oferecer critérios para que a 



 

 

escolha recaia sobre a melhor solução? A 
resposta, aqui e alhures, é não!  

Portanto, nada mais importante neste 
momento do que levar ao banco dos réus a 
absolutização da tecnologia e, ao mesmo tempo, 
inventar novos saberes e direitos que nos 
protejam das garras da ideologia tecnologizante. 
Tornou-se imperioso, para todos nós, 
restaurarmos o equilíbrio perdido, tornou-se 
necessário superarmos o abismo que separa as 
ciências sociais e humanas  de outros ramos do 
saber científico, construindo pontes entre elas. O 
inaceitável é termos, de um lado, o pensamento 
técnico que não para, nunca para, e, de outro, 
paralisado o pensamento que reflete, que medita 
sobre o que existe e sobre o que pode vir a 
existir. O desenvolvimento científico e 
tecnológico deve vir acompanhado do 
desenvolvimento político e moral do homem, 
sob pena de que nossa civilização quebre o seu 
centro de gravidade. Se o homem cria as 
ciências, é seu dever pensar o destino humano 
numa sociedade que assassina as humanidades 
para que triunfe a cientificidade, que obsta o 
bom uso da razão humana nas questões 
científicas e exalta o mau uso das razões 
científicas nas questões humanas.  



 

 

Não mais faz qualquer sentido a crença 
em que o florescimento das ciências e da 
tecnologia produziria justiça social e felicidade 
individual. De concreto, o que colhemos com 
essa radicalização do mito racional foi o 
florescimento da racionalidade instrumental 
que, com mãos de ferro, sufoca a voz da razão 
prática, reprime o uso prático da razão, 
fragilizando, por um lado, os laços comunitários 
construídos sob a égide da política e da ética, e, 
por outro, estimulando o utilitarismo e a 
ausência de afeto entre os homens. 

4 Direito e tecnologia 

“Um mundo ganho para a técnica está 
perdido para a liberdade” (Bernanos) 

Não negamos que nós, que lidamos 
com o fenômeno jurídico, lidamos com uma 
Ciência. O Direito reúne condições para se 
apresentar como dado conhecimento 
sistematizado e fundado racionalmente. 
Contudo, trata-se de uma ciência prática, que 
persegue uma finalidade. A mentalidade 
cientificista, no entanto, valendo-se da técnica, 
pretendeu blindar o Direito do uso prático da 
razão, mas, ao fazê-lo, desnaturou-o, converteu-



 

 

o num instrumento amoral e politicamente 
infantilizado. Em nossos dias, se queremos 
sinceramente unir os sistemas de justiça aos 
sistemas de direitos, fundamentar as normas do 
ordenamento, como parece ser a tendência da 
nossa Ciência, além e enfrentar questões 
políticas e morais, precisamos reconciliar o 
Direito com seus fundamentos porque o esforço 
da modernidade para dessacralizar, racionalizar, 
e cientificizar o fenômeno jurídico não pode 
redundar em que este perca seu caráter social e 
humano. Isto é inaceitável.  

O Direito não é mera técnica nem se 
reduz à teorização científica. Além desses dois 
elementos, que lhe são indispensáveis, é em seus 
fundamentos, em seu conteúdo jusfilosófico, que 
o Direito encontra razões para se perenizar sem 
deixar de atender aos fins a que destina. Porém, 
esclarecemos que fazer da nossa Ciência uma 
Ciência com conteúdo jusfilosófico não implica 
destruir a sua índole científica, não significa 
defender que os seus fins possam ser buscados 
fora do ordenamento. Não! Devem ser 
identificados no próprio ordenamento. Apenas 
insisto em que se o conhecimento jurídico não 
redunda em expressão Ética, não é nem mesmo 
Ciência, é mera tecnologia2.  



 

 

O Direito é, sim, uma ciência: tem o seu 
objeto recortado, definido, e tem uma linguagem 
própria. Porém, não compõe o núcleo duro das 
ciências, o núcleo formado pelas ciências 
naturais, cujos enunciados, além de 
demonstráveis, não admitem exceções. O Direito 
se situa no campo das disciplinas sociais 
humanas, é uma ciência prática, tem conteúdo 
axiológico, possui finalidade. Seus enunciados 
não são demonstráveis e suas terias não 
possibilitam a previsão ou o conhecimento 
antecipado do resultado. Enunciados jurídicos 
funcionam como princípios, como pontos de 
largada; a partir deles são desenvolvidos juízos 
práticos, argumentações, razões que vão além 
dos juízos lógicos, razões que pressupõem a 
experiência, o tato, a sensibilidade, o 
amadurecimento moral e intelectual do cientista. 

A nosso ver, lidamos com uma ciência 
deliberativa-cognitiva. Nosso saber se relaciona 
com as coisas humanas que reclamam 
finalidade; para nós, o conhecer não se basta a si 
mesmo; para nós, que estamos no campo 
jurídico, o conhecer é fundamento para a ação, é 
pressuposto para o agir no mundo, é luz que 
ilumina os passos da liberdade. Por essa razão a 
Filosofia é, para a Ciência do Direito, ainda mais 
importante do que para outros ramos do saber 



 

 

humano. É que a Ciência do Direito emburra, se 
brutaliza, embota, se privilegia a técnica e ignora 
seus fundamentos. Por essa razão queremos 
fazer ver que o encontro da verdade jurídica é 
antes uma tarefa da Filosofia que da Ciência, 
assim como é antes uma tarefa da Ciência que da 
técnica. A arte de interpretar leis exige mais que 
ciência e técnica por que pela moldura jurídica 
não passam bois, passam homens, com suas 
vidas, com suas finitudes, com suas 
circunstâncias; com efeito, somente entranhando 
a Ciência na sabedoria, embebendo-a de razão e 
de sensibilidade, poderemos compreender a 
altura, a extensão, a profundidade, o peso e a 
humildade do Direito (GAMBOGI: 2005. P. 1). 

No fundo, a ideologia tecnologizante 
busca substituir a interpretação da ordem 
jurídica, que deve ser feita por homens de uma 
formação ampla e completa, pela instrução 
perfunctória dos especialistas. Ora, a técnica – 
cabe recordar-se resume a um conjunto de 
procedimentos e de instrumentos excogitados 
pelo homem para realizar algo. É saber, mas é 
saber aplicado; portanto, a técnica não pensa, é 
fruto do treino, do adestramento. Em verdade, 
quando se confunde técnica e ciência, a cognição 
com o aprendizado de técnicas necessárias à 
produção, confunde-se causa e efeito, confunde-



 

 

se o saber com o fazer. Eis a razão pela qual a 
cultura humanística evaporou-se do território 
jurídico, não obstante o esforço do Ministério da 
Educação do Brasil, como estampa a Resolução 
CNE/CES nº 9, de 29 de setembro de 2004, art. 
3º, in verbis: 

[...] curso de graduação em Direito deverá 
assegurar, no perfil do graduando, sólida 
formação geral, humanística e axiológica, 
capacidade de análise, domínio de conceitos e 
terminologia jurídica, adequada 
argumentação, interpretação e valorização 
dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a 
uma postura crítica que fomente a capacidade 
e a aptidão para a aprendizagem autônoma e 
dinâmica, indispensável ao exercício da 
Ciência do Direito, da prestação da justiça e 
do desenvolvimento da cidadania. 

Em verdade, o Direito é produto da 
interpretação que fazemos dos textos 
normativos. Não está no texto nem fora dele. A 
razão está em que todo texto normativo contém 
sentidos que só podem ser determinados 
mediante a interpretação que dele fazemos, no 
momento situacional e pessoal em que o 
fazemos, o que faz, de nossa peleja, uma ciência 
hermenêutica em que nunca haverá um sentido 
definitivo. Toda interpretação sempre será uma 



 

 

entre as várias possíveis, às quais devemos 
respeitar, com as quais devemos conviver. O 
fenômeno, se assusta os que adoram viver sob a 
certeza  e o dogmatismo, alegra os que temem as 
ditaduras, inclusive a teórico-jurídica. 

A exemplo do positivismo jurídico, o 
direito tecnológico é um direito desencantado, 
privado de sentido, blindado por uma lâmina de 
aço que o aparta dos propósitos da justiça, que o 
desconecta da filosofia moral e da filosofia 
política. Nunca é demais repetir que o Direito 
existe para servir ao homem e à vida. Para 
operar o seu milagre necessita de vida e de 
humanidade, pressupostos que sua 
tecnologização afasta na medida em que o cobre 
como o manto de chumbo da insensibilidade. E, 
sem a sensibilidade, a inteligência humana perde 
seu olhar prospectivo e torna-se cega à 
diversidade, à singularidade na diversidade, e à 
graça dos valores humanos. É insustentável crer 
numa Ciência amoral e apolítica, como se as 
ciências nada tivessem a ver com a sociedade. 
Não por outra razão quer o positivismo quer 
cientificismo repelem qualquer teoria que queira 
aproximar o fenômeno jurídico da sociedade, da 
moral e da política. É por tal razão que somente 
após superar a leitura positivista ou cientificista 
do Direito será possível ver, com clareza, a 



 

 

índole ética e política do fenômeno, virada 
fundamental e inadiável, caso se queira construir 
a genuína realidade democrática, vez que o 
Direito é a consciência normativa do agir 
humano, elemento disciplinador das ações 
humanas na polis, e que, portanto, tem natureza 
pública. 

No Direito, a ideologia científico-
tecnológica acaba por afastar o estudo do 
fenômeno jurídico de outras áreas do saber, 
áreas estas que lhe são complementares, 
afetando, de forma negativa, a interpretação e a 
fixação do Direito porque a técnica, como 
conhecimento do Direito Positivo, converte-se na 
própria dogmática jurídica. O tecnicismo 
jurídico, ao tempo em produz a ignorância 
interdisciplinar do intérprete, reproduz, 
necessariamente, um intérprete socialmente 
míope; ao tempo em que se limita a fazer do 
intérprete um mero parafraseador dos textos 
normativos, reproduz um reles tecnólogo de 
tecnologia extraída da dogmática, prática que 
exclui ou pretende excluir o uso prático da razão 
na lida hermenêutica. Ora, o Direito não é mera 
técnica nem se reduz à teorização científica. 
Além desses dois elementos, que lhe são 
indispensáveis, é em seus fundamentos, em seu 
conteúdo jusfilosófico, que o Direito encontra 



 

 

razões para se perenizar sem deixar de atender 
aos fins a que destina 

Não à toa Paulo Queirós denuncia o 
gravíssimo problema experimentado pelo ensino 
jurídico que, 

[...] ligado a um modelo pedagógico 
autoritário, no mais das vezes privilegia a 
memória, a repetição e a uniformidade de 
pensamento, em prejuízo da inteligência, da 
imaginação e da diversidade, e assim 
desencoraja a formação crítica e aniquila a 
individualidade. Falta com freqüência o 
essencial: a formação de espíritos capazes de 
pensar por conta própria, mesmo porque 
ensinar não é transmitir informação, mas criar 
condições para a produção do conhecimento 
(QUEIRÓS: 2010. P. 264). 

Estamos em que a legitimidade do 
Estado Democrático de Direito pressupõe, 
necessariamente, a superação do positivismo e 
do tecnicismo jurídico, tarefa que vem sendo 
realizada com razoável êxito pela teoria, mas 
pressupõe, também, a superação da metodologia 
tecnologizante que lhe é ínsita, para que se 
complete o giro epistemológico perseguido. É 
que o positivismo, em sua essência, se assenta na 
cientificidade do Direito e na metodologia 
extraída dos paradigmas desenvolvidos no 



 

 

âmbito das ciências naturais. Equivocada e 
perigosa essa concepção metodológica, que 
seduz inúmeros teóricos do Direito que 
adorariam viver sob a certeza. Estão eles 
convictos de que, pela racionalidade tecnológica, 
será possível substituir a lógica jurídica dos 
homens pela administração das coisas, de modo 
a que a técnica assuma o papel de razão 
solucionadora dos conflitos, inaugurando, assim, 
a ordem jurídica da previsão e do cálculo.  

Ainda mais preocupante o fato de que 
os intelectuais, dos quais se poderia esperar uma 
reação poderosa, altiva, parecem atordoados, 
batidos, nocauteados ou cooptados. Nas 
universidades, por exemplo, a mentalidade 
cientificista imprime uma espécie de 
compreensão tecnologizante do processo de 
construção do conhecimento, processo em que 
pesquisar passa a ser sucumbir à técnica, em que 
o fazer, em que o saber fazer, converte-se no 
único objetivo do ensino, em detrimento do 
porque se está fazendo, e, portanto, 
desprezando-se os fundamentos do que é feito. 
A consequência é que o Direito torna-se mera 
forma lógica, uma abstração teórica, um 
conjunto de técnicas de controle social. “Não 
infrequentemente, os técnicos do direito (a 
doutrina em especial) se põem a criar e sofisticar 



 

 

conceitos e institutos com absoluta 
independência da realidade, sem nenhuma 
relevância prática ou mesmo teórica ou 
acadêmica. A técnica, que deveria ser um meio a 
serviço do justiça, converte-se num fim em si 
mesmo” (QUEIRÓS: 2010. P. 264). 

Ora, o cientista do Direito não deve ser 
prisioneiro das tecnologias porque as verdades 
jurídicas não estão nos significados dos códigos 
alheios à vida e, sim, no sentido que conquistam 
ao se dialetizarem com as coisas e os eventos 
humanos. É que o Direito é vida e, se a vida se 
torna uma abstração lógica, se assume a 
linguagem ideológica da tecnociência, termina 
por prestigiar a indigência moral, por prestigiar 
a frouxidão dos vínculos sociais e por esclerosar 
a liberdade. Em verdade, a própria linguagem 
empreendida pela ideologia científico-
tecnológica deriva de prescrições lógicas que 
ignoram as experiências concretas da vida e 
acaba por enfraquecer nosso poder de análise e a 
nos “proibir” de pensar a própria experiência 
tecnologizante e sua lógica auto-explicativa. Ora, 
um fenômeno como o jurídico não pode 
prescindir dessas análises porque interpretar 
implica estabelecer relações entre a vida, o texto 
e o intérprete, que se intercambia, que trocam 
energia entre si, vez que o discurso jurídico se 



 

 

materializa no contexto da vida social, sob o 
impacto de outros sistemas sociais.  

Afogados pelas águas turvas da 
tecnociência perdemos a parte essencial do que 
nos constitui porque 

[...] com isso se instaura uma nova 
mentalidade: a mentalidade da máquina 
eficaz, que primeiro uniformiza coisa e seres 
humanos, para depois desvalorizar tudo, 
transformando a natureza e seres humanos 
em bens de consumo, isto é, bens destinados a 
não permanecer, mas a serem consumidos e 
confundidos como coisas, a serviço da 
própria sobrevivência, numa escalada em 
velocidade que se vê na rapidez com que 
tudo se supera na chamada civilização técnica 
(FERRAZ JUNIOR. Prefácio in VILLAS BÔAS 
FILHO: 2009. p. XX). 

Verifica-se que a compreensão 
tecnologizante do Direito leva à sua 
desidratação, à perda de sua substância política e 
moral, à desvitalização do fenômeno jurídico. 
Nessa perspectiva, o Direito passa a ser 
entendido como mera técnica de administração 
dos conflitos, que privilegia a efetividade a 
operacionalidade em detrimento da legalidade e 
da legitimidade. Como as soluções são técnicas, 
as pessoas passam a ser meros dados, meras 



 

 

peças de uma maquinaria de índole pragmática 
e técnica. Resistentes ao seu papel social, o poder 
Judiciário técnico nega-se a considerar o 
compromisso que tem com a justiça e, desse 
modo, espera blindar sua consciência e se 
proteger das naturais e inevitáveis reflexões 
filosóficas e políticas requeridas pelo adequado 
exercício da função jurisdicional. O resultado 
dessa opção é o seu distanciamento da sociedade 
e a conversão do próprio poder numa máquina 
antidemocrática, programada para fazer com 
que seres humanos se sujeitem a uma 
racionalidade abstrata, que maltrata o mundo 
real e concreto das pessoas, e que faz, da lei, um 
instrumento contaminado apto a infeccionar os 
conflitos sociais, ao invés de curá-los. Ora, assim 
como o homem, o homem grande, sabe que a 
ciência e a técnica devem estar a serviço de uma 
política, de um ideal, de uma moral, do mesmo 
modo, o cientista do Direito deve saber que o 
jurídico só é verdadeiramente jurídico se estiver 
a serviço do valor justiça. 

O Direito tecnocrático, por não tolerar 
razão alguma, quer ao seu lado quer acima, 
recorda uma razão que dorme porque 
desestimula e desencoraja o pensamento.. Sob a 
perspectiva tecnologizante o próprio estudo do 
Direito converte-se numa tarefa tediosa porque, 



 

 

apegado a conceitos jurídicos abstratos, 
distancia-se da vida. E, se se pensa que em assim 
procedendo poderemos contar com um 
Judiciário melhor, recordamos que “também por 
isso (distinção entre técnica e justiça), segue-se 
que uma boa formação técnico-jurídica não 
constitui garantia de profissionais (juízes, 
promotores, advogados, etc.) justos, mesmo 
porque podem ser, não obstante a excelência 
técnica, corruptos, preguiçosos, insensíveis, 
covardes etc. E uma boa interpretação, na arte 
como no direito, além de técnica e razão, requer 
talento e sensibilidade” (QUEIRÓS: 2010. P. 263). 

Estamos em que, mais que fruto de seu 
desenvolvimento científico e tecnológico, o 
Direito é produto do desenvolvimento da 
racionalidade ética que, ao longo dos séculos, 
penetra o coração das lutas sociais e políticas. 
Não pode, assim, o Direito, se reduzir à técnica: 
o Direito é mais que isto, o Direito reflete ou 
deve refletir o sentido histórico do justo e, 
portanto, não há como aplicá-lo senão inserindo 
o valor justiça no sistema jurídico. É preciso que 
se compreenda que interpretar o Direito Positivo 
considerando o seu conteúdo ético e político não 
só é possível como desejável. É que, em sendo 
um produto da cultura, sua interpretação e 
fixação só goza de legitimidade se incorpora os 



 

 

valores democraticamente eleitos pelo corpo 
social em que está sendo interpretado e aplicado.  

Como disse, entendo que Direito é 
cultura e que toda cultura possui bases 
axiológicas. Trata-se de uma concepção do 
mundo estruturada num sistema de valores 
hierarquizados, sempre inseridos, sempre 
entalhados, sempre grafados no próprio Direito, 
como seu conteúdo, como sua filosofia. Não à 
toa Joaquim Carlos Salgado enfatiza a 
importância do estudo do direito à luz da 
Filosofia do Direito. Ei-lo: 

A Filosofia do Direito não é, pois, um 
conhecimento do direito natural, o que 
caracterizaria um pré-conceito. É filosofia a 
partir do direito positivo, na medida em que 
objetiva encontrar a sua inteligibilidade 
última, a sua justificação radical. É, ainda, o 
momento do conhecer filosófico, pelo qual o 
direito positivo é posto diante do tribunal da 
razão. Ela tem, portanto, uma dimensão 
teórica e, ao mesmo tempo, prática. É teórica 
porque busca a inteligibilidade da forma de 
expressão cultural que é o direito; é prática 
por ser também uma constante reflexão crítica 
no sentido de fazer o direito cada vez mais 
justo, no sentido de submetê-lo 
constantemente ao tribunal da razão 
(SALGADO: 1996. P. 23-24).  



 

 

O Direito não é nem pode ser insensível 
aos valores porque fundado em valores. Nasce e 
se movimenta no ambiente axiológico da cultura 
que o concebe, razão pela qual tangido pelos 
valores sociais, éticos, políticos e econômicos que 
o impregnam. No entanto, por mais elevada que 
seja a pauta axiológica de uma sociedade, por 
mais que estes valores estejam entranhados na 
ordem jurídica positiva, sempre haverá um 
abismo entre a sociedade e o Direito se os 
intérpretes, os magistrados, os cientistas e os 
professores, operando com a ideologia 
tecnologizante, mostram-se indiferentes aos fins 
a que aspiram estes mesmos valores. Daí porque 
o Direito, não obstante demande uma análise 
ontológica e epistemológica, só pode ser 
compreendido, em sua integridade, se o 
processo de formação do conhecimento jurídico 
mergulhar e transitar pela realidade econômica, 
política, social, cultural, assentado no tripé 
ensino-pesquisa-extensão, de modo a juridicizar 
a realidade e a incorporar, ao jurídico, o que está 
no mundo.  

O problema central do mundo jurídico 
na atualidade não se situa no campo da justiça 
abstrata porque, numa sociedade democrática, 
temos a lei, temos a Constituição, nosso padrão 
objetivo de justiça. Nossa questão central está na 



 

 

dogmática e na metodologia jurídicas. É que 
ambas, influenciadas pela epistemologia 
tecnologizante, teimam em desprezar a 
sensibilidade ou o uso prático da razão durante 
o processo hermenêutico. Como esclarece 
Joaquim Carlos Salgado, “a consciência jurídica 
como consciência no interior da razão prática 
pressupõe a dialética da consciência teórica, pela 
qual se realiza como razão. É a partir daí que é 
possível a razão prática, em cujo âmbito está a 
consciência moral e a consciência jurídica está 
como resultado da consciência ética” 
(SALGADO: 2001. P. 36).  

Ora, na ciência e na arte de interpretar 
leis, se, por um lado, a Ciência reprime o coração 
ou a razão prática, triunfa a razão cega quanto 
aos fins, a má ciência, o cientificismo, a crença 
irracional na verdade científica. Por outro, se o 
coração opera sem a Ciência, triunfa a falta de 
lógica, de cientificidade. Já dissera Pascal: “há 
dois excessos, excluir a razão, só admitir a 
razão”. Devemos ter em mente, sempre, que não 
se trabalha adequadamente o Direito quando se 
tem razão e coração em campos opostos, como 
se fossem dois gladiadores na arena, um 
querendo eliminar o outro. Não! O Direito 
somente avança, progride, se, ao invés de se 
digladiarem, razão e coração se completem. Que 



 

 

a razão no invada os domínios do coração, que o 
coração não queira usurpar a autoridade da 
razão. Para que prevaleça o equilíbrio, a justa 
medida, o coração deve iluminar a razão no que 
toca aos fins e deve, a razão, instrumentalizar o 
coração no que toca aos meios. A verdade é que, 
em Direito, nada de grande se faz só com a razão 
ou só com o coração. 

Não à toa nos batemos no sentido de 
que é preciso enfrentar e desconstruir um mito 
criado pelo cientificismo jurídico, o de que o 
Direito, desde que trabalhado sob rígidos 
critérios científicos, desde que compreendido em 
sua logicidade pura, aborta os elementos éticos, 
políticos, econômicos, ideológicos e históricos 
que nele penetram. Esse mito, em nada ajuda 
nossa Ciência, ao contrário, oculta sua 
verdadeira natureza e realidade, leva-nos a 
negligenciar elementos centrais do discurso 
jurídico. Passa a haver um esforço no sentido de 
que o conhecimento jurídico seja pensado de 
maneira quantitativa, transformado em 
linguagem computacional, de modo a 
neutralizar o papel do uso prático da razão na 
solução dos conflitos. O que se quer – cabe 
repetir - é substituir a interpretação da ordem 
jurídica, feita por homens de uma formação mais 
ampla e completa, pela instrução perfunctória 



 

 

dos especialistas, repletos da insensibilidade e da 
indiferença das máquinas. Não à toa o 
tecnicismo jurídico insiste em nos dizer que 
pensar a justiça implica pensar um problema 
mais político do que jurídico, como que 
pretendendo nos esconder que pensar a justiça, 
enquanto valor intrínseco à normatividade, é um 
problema mais jurídico do que político. 

Estou convencido de que se tornou 
imperioso, inadiável, categórico, a reabilitação 
do tema da eticidade e da politicidade no 
Direito; consequentemente, da democracia e do 
espaço público. Seja para responder ao 
tecnicismo, ao dogmatismo ou ao positivismo 
jurídico, que se abstém de enfrentar o tema, seja 
para responder ao pensamento anárquico, que o 
repele, tornou-se fundamental entre nós a 
consciência de que o ponto nuclear do nosso 
discurso está na questão da legitimidade que 
uma ordem de Direito e de Estado necessitam 
para que se imponham sob as condições e os 
critérios da autoridade normativa justa e 
legítima.  

Conforme Otfried Höffe, 

[...] cada um a seu modo, ambos os lados, o 
positivismo do direito e do Estado e o 
anarquismo, põem em dúvida o sentido e a 
possibilidade de um discurso sobre justiça. E 



 

 

esta dupla dúvida não se tornou hoje sem 
objeto. Visto do ponto de vista prático-
político, um discurso de justiça se 
compreende certamente por si mesmo. Pois 
um mundo em que impera a justiça é, no 
presente, não menos que antigamente, um 
pensamento-guia da época: quer se defendam 
os direitos humanos, quer se procure a sua 
libertação de poderes estranhos, quer se exija 
mais participação, a igualdade da mulher ou 
um mundo mais seguro de ser vivido 
também para as gerações futuras – esta metas 
e, ocasionalmente, também pontos em debate 
da política atual, são determinados expressa 
ou tacitamente por uma idéia de justiça 
(HÖFFE: 2001. p. 6-7). 

O fundamento moral e político do 
direito é inequívoco. Daí a sua força, a sua fúria, 
sua identidade, sua legitimidade. Só não o 
enxergam o obtuso e o que tem formação 
deficiente. O Direito está entre as criações 
necessárias da inteligência humana, o qual se 
renova continuamente com os movimentos da 
realidade. Tem de ser perene mudança para não 
se tornar daqueles males que se transmitem de 
geração em geração. É produto de uma delicada 
relação entre norma e vida. Direito é fenômeno 
lógico-ético, cultural, é obra do homem, seu 
conteúdo é histórico; é produto de um processo 
dialético em que se constitui e se desconstitui, no 



 

 

tempo e no espaço, vez que abriga uma tensão 
continua entre a liberdade humana e os valores 
que a vida social exige.  

Esclareço que ninguém me lavou o 
cérebro. Fiel às minhas convicções, expresso-me 
com paixão; se exprimo equívocos, só 
comprometo a mim mesmo. Quis e quero que 
minha reflexão seja um meio de se avançar no 
conhecimento jurídico, ainda hoje mais 
vinculado ao tempo perdido do que ao tempo 
que tem diante de si. Penso que tudo o que existe 
reclama por ser mais do que é. Tudo! Também a 
lei suplica por um sentido, pede que lhe seja 
dado uma finalidade compatível com suas 
possibilidades. Cabe ao intérprete fazê-lo. E, em 
o fazendo, se acerta, contribui para elevar o 
espírito de seu tempo e para compelir a 
civilização a libertar o novo que ainda mora em 
seu ventre. O que entendo é que qualquer que 
seja a sociedade, qualquer que seja o Direito 
Positivo, quer o queiram quer não os reféns do 
cientificismo, justiça e segurança, ordem e 
liberdade continuam a se impor como exigências 
inafastáveis do jurídico. 
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LEITURA HABERMASIANA DA  

DOUTRINA DO DIREITO DE KANT 

José Pedro Luchi1 

Resumo: Esse trabalho reconstrói inicialmente 
algumas ideias da “Doutrina do Direito” de 
Kant para, numa segunda parte, apresentar 
movimentos apropriantes e críticos de 
Habermas em relação às posições de Kant. 
Partindo-se do conceito moral do Direito em 
Kant, chega-se às suas especificações: ele 
estabelece relações externas, entre arbítrios e 
formais. É essencial ao direito a compatibilização 
das liberdades externas de todos segundo uma 
lei universal de liberdade, uma liberdade cada 
vez delimitada, porque o espaço do mundo é 
delimitado. Pode-se falar mesmo de um 
imperativo categórico jurídico.  Além disso 
pertence ao próprio conceito de direito a 
coercitividade, isto é, se o exercício das 
liberdades externas for impedido, a força de 
coerção deve ser atuada para impedir tal 



 

 

impedimento e restabelecer  a liberdade. Na sua 
obra “Direito e Democracia”, Habermas faz 
amplo apelo teórico à teoria jurídica de Kant, 
mesmo quando toma distância de algumas 
soluções concretas.  É saudado o conceito de 
legalidade jurídica de Kant, que pressupõe a 
distinção entre a imposição fática do Direito e 
sua aceitabilidade racional. É rejeitada a 
admissão de uma relação hierárquica entre 
Moral e Direito, em função da afirmação de uma 
relação complementar entre ambos, dado que o 
Direito compreende âmbitos outros que o moral. 
É finalmente sugerida uma melhor resolução 
para a tensão entre Direitos humanos e 
Soberania popular, considerando as posições 
diferenciadas de Kant e Rousseau, ambas vistas 
como insuficientes por Habermas. 

Palavras-chave: Liberdade externa; Moral; 
Ética; Soberania popular; Direitos humanos. 

Riassunto: Questa ricerca ricostruisce in un 
primo momento alcune linee portanti della 
“Dottrina del Diritto” di Kant per, poi, 
presentare appropriazione e critiche di 
Habermas per riferimento alle posizioni 
kantiane. Partendo dal concetto morale del 
Diritto in Kant si arriva alle sue specificazioni: 
esso stabilisce rapporti esterni, tra arbitrii e 



 

 

formali. È essenziale per il Diritto la 
compatibilità delle libertà esterne di tutti 
secondo una legge universale di libertà, una 
libertà sempre delimitata, perché lo spazio del 
mondo è delimitato. Si può perfino parlare di un 
imperativo categorico giuridico. Oltre a ciò fa 
parte del concetto di Diritto la coercibilità, ossia, 
quando l’esercizio delle libertà esterne è 
impedito, la forza di coercizione dev’essere, 
attuata in modo da superare quell’impedimento, 
ristabilendo così la libertà.  Nella sua opera “Fatti 
e Norme”, Habermas fa ampio appello teorico 
alla teoria giuridica di Kant, pur prendendo le  
distanze rispetto ad alcune soluzione concreta. 
Habermas accetta il concetto di legalità giuridica 
di Kant, il quale presuppone la distinzione tra 
imposizione di fatto del Diritto e la sua 
accettazione razionale. È rifiutata l’ammissione 
di un rapporto gerarchico tra morale e Diritto, 
sostituita dall’affermazione di un rapporto 
complementare tra entrambe, giacché il Diritto 
comprende altri ambiti oltre a quello morale. 
Infine è suggerita una soluzione migliore per la 
tensione tra diritti umani e sovranità popolare, 
considerando le due posizioni di Kant e di 
Rousseau, entrambe insufficienti al parere di 
Habermas. 



 

 

Parole-chiave: Libertà esterna; Morale;  Etica; 
Sovranità popolare; Diritti umani. 

Introdução 

Um texto é clássico precisamente quando 
podemos sempre aprender dele. Esse é o caso da 
“Doutrina do direito” de Kant, que juntamente 
com a “Doutrina da Virtude” compõe a 
“Metafísica dos Costumes”.   

Para não se apresentar “sem cérebro” 
uma Teoria do Direito precisa investigar mais do 
que relações empíricas e formais de poder. Deve 
chegar a perguntar pelos Princípios do Direito, a 
partir dos quais se pode discernir entre justo e 
injusto bem como reconstruir o Sistema de 
Direitos. O Direito, assim Kant, diz respeito à 
convivência externa dos homens, a qual deve ser 
regulamentada de modo a possibilitar  a 
liberdade de todos, nas condições reais de um 
espaço delimitado. Além disso o Direito se 
constitui como relação entre arbítrios, isto é, 
entre aquilo que podemos exigir uns dos outros 
e não entre o arbítrio de um e as carências de 
outros. Não compete ao Direito nem ao Estado 
prover à felicidade das pessoas nem à satisfação 
de suas carências.  



 

 

Prepara-se assim a determinação do 
conceito de Direito, que aplica o Imperativo 
Categórico Moral a relações externas. Kant fala 
também de um Princípio do Direito e da Lei 
jurídica universal. Essa última compatibiliza 
minha liberdade externa com a liberdade externa 
de todos os outros mas não se exige que a 
própria lei jurídica me motive à ação.   

Em 1992 o pensador alemão J. Habermas 
publicou o livro “Direito e Democracia entre 
facticidade e validade”2 onde, de certa forma, 
aplica sua Teoria comunicativa da sociedade 
anteriormente elaborada aos campos jurídico e 
político. Ele estabelece diálogo com as posições 
de Kant, tomando-as como marco teórico-
dialógico para sua proposta de uma democracia 
deliberativa, bem como para a sua reconstrução 
do sistema de Direitos e dos Princípios do 
Estado.  Esse artigo investiga a leitura crítica e as 
apropriações de Kant realizadas no texto de 
“Direito e Democracia”, em três chaves: o 
conceito kantiano de legalidade, saudado por 
Habermas como adequado à sociedade atual; a 
hierarquia entre Moral e Direito, criticada em 
defesa de uma relação de complementação; a 
proposta de uma cooriginariedade entre Direitos 
humanos e soberania popular, superando-se a 
afirmação de direitos pré-estatais inalienáveis.  



 

 

1 O conceito racional de Direito 

No contexto do escrito “Doutrina do 
Direito”, o termo “Doutrina” não tem o sentido 
de uma Teoria ou Ciência sobre o Direito, mas 
de uma sistematização do conteúdo do Direito. 
Isso se pode depreender da definição que Kant 
dá de “Doutrina do Direito”: “O conjunto das 
leis para as quais uma legislação externa é 
possível”. Compete também a tal estudo 
filosófico do Direito a investigação dos 
“princípios imutáveis” de toda legislação 
positiva, que então pode ser chamada de 
Doutrina do Direito natural.  Kant mesmo usa a 
expressão “ius naturae”, acenando a princípios  
racionais imutáveis de toda legislação positiva.  

O texto kantiano fala de um “conceito 
moral do Direito”, que implica numa 
vinculabilidade social baseada num imperativo 
categórico, que pode ser entendido como “a 
necessidade de uma ação livre sob um 
Imperativo categórico da razão”. O Direito então 
é, em última instância, moralmente comandado, 
embora se refira a ações externas. Daí se vê o 
ancoramento da doutrina kantiana do direito na 
sua filosofia moral crítica e não tem razão a tese 
neo-kantiana da independência de sua filosofia 
jurídica em relação à filosofia crítica. 



 

 

Em seguida se distinguem, no interior da 
Doutrina do Direito, entre a parte positiva e a 
parte “natural”. Quando se explica o que o 
Direito prescreve, num determinado tempo e 
lugar, temos uma “questio facti” (questão de 
fato) que diz “quid sit juris” (o que seja o 
direito); quando se investiga um critério para 
distinguir entre justo e injusto, estamos no 
âmbito da “questio juris”, do que é “iustum ou 
iniustum”.  

Tanto um conjunto de leis como uma 
teoria do Direito precisa de uma justificação com 
base em uma legitimidade moral, não empírica, 
a ser esclarecida. São os “Princípios imutáveis” 
que devem fundamentar toda legislação positiva 
que sem eles não teria cérebro. Uma teoria do 
Direito que só se interessasse pelas relações de 
poder e por procedimentos, e suprimisse a 
pergunta pelo justo e injusto seria “sem cérebro”, 
pensa Kant,  por mais bela que pudesse se 
apresentar.3 

No § A da “Introdução à Doutrina do 
Direito” são elencados 4 níveis de competência 
jurídica, em grau crescente não quanto à 
extensão mas sobretudo quanto à 
fundamentação, os dois primeiros referentes à 
técnica : 1º) jurisconsulto: aquele que conhece as 
leis; 2º) jurisperito: aquele que, além disso, sabe 



 

 

aplicá-las a casos concretos; 3º) quem sabe 
colocar seu saber jurídico a serviço de bons 
resultados, para si ou para seus clientes, é 
dotado de jurisprudência; 4º) Tem “Ciência do 
Direito” quem sabe reconstruir  
sistematicamente  os Princípios do Direito 
natural que estão na base de toda legislação 
positiva. Tal ciência jurídica pode acompanhar 
ou não a experiência e a prudência jurídicas 
mencionadas nos itens anteriores, mas de 
nenhum modo se confunde com uma ciência 
empírica das leis.  

O conceito moral de Direito é 
independente de forças empiricamente 
condicionadas e portanto é metafísico. Porém 
também deve ser aplicado. Aqui estudamos as 
condições de sua aplicação. O Apriori sintético 
puro da filosofia moral, o Imperativo categórico, 
é aqui aplicado à convivência exterior dos 
homens, que são seres finitos, isto é, que 
convivem num espaço limitado, o que não é 
ulteriormente derivável, é algo dado. Trata-se 
aqui de construir criativamente as condições 
necessárias e suficientes de uma legislação 
exterior, considerando as circunstâncias dadas, 
isto é: pessoas capazes de imputação, ao 
compartilhar, pela sua inevitável convivência, 



 

 

um mundo espacialmente limitado, se 
influenciam umas às outras.  

O Apriori jurídico resultante será um 
Apriori não puro, isto é, embora valha antes da 
experiência, contém elementos da experiência 
em sua formulação. Na Crítica da Razão pura, 
Kant considera, por exemplo, a proposição 
“Toda mudança tem uma causa”, como sintética 
a priori, porém uma vez que o conceito de 
mudança depende da experiência, então trata-se 
de um a priori não puro4. Algo semelhante ocorre 
no Direito porque o dever puro de 
compatibilizar as liberdades segundo uma lei 
universal deve ser aplicado às condições 
empíricas externas da convivência humana. 

Tais elementos empíricos, ao ver de Kant, 
não têm posição de fundação, mas especificam 
os âmbitos de aplicação do vínculo moral e não 
prejudicam seu conteúdo metafísico. O fato 
empírico básico, para a doutrina do Direito, é a 
necessária coexistência de seres finitos numa 
terra espacialmente limitada. Não há outra 
escolha a não ser a convivência com os iguais. A 
partir daí se podem enumerar outros fatos 
empíricos que a aplicação da doutrina metafísica 
do Direito encontra: que o homem tem corpo e 
vida biológica, os quais podem ser lesados, que 
no espaço físico haja objetos em relação aos quais 



 

 

ele pode ter títulos de propriedade; que haja 
diferenciação sexual e de papéis sociais: homens, 
mulheres, crianças. 

Descritivamente o direito pode ser visto 
como “o conjunto de leis suscetíveis  de uma 
legislação externa”. Porém não basta fazer uma 
coleta de leis, ou apenas generalizar experiências 
sociais para responder à pergunta fundamental: 
Qual o critério de uma lei justa?  É preciso então 
chegar ao conceito de Direito para alcançarmos 
os fundamentos de uma legislação positiva. 

Já  considerados  os pressupostos dos 
princípios de aplicação do direito, vamos  agora 
especificar suas condições de aplicação. Que tipo 
de relação entre as pessoas estabelece o Direito? 
Tendo como pano de fundo a lei moral, e à 
diferença dela, podemos identificar três 
características da lei jurídica. Ela estabelece 
relações externas, entre arbítrios e formais, é a 
resposta de Kant. 

1º) Um conceito moral do Direito implica 
a ação de pessoas, isto é, sujeitos imputáveis, e 
não ação de meras forças da natureza. Tais 
pessoas, agindo exteriormente, se influenciam 
reciprocamente. A independência da vontade 
em relação a impulsos e paixões é, então, a 
liberdade interna, estudada na Doutrina da 
Virtude; aqui se trata da liberdade externa, de 



 

 

fazer ou não fazer algo, independente da pressão 
do arbítrio de outras pessoas. A lei jurídica diz 
respeito à relação externa e prática entre pessoas, 
na medida em que podem se influenciar, 
mediata ou imediatamente a partir de fatos. 

Problemas jurídicos só ocorrem, é a 
consequência, quando pessoas entram em 
conflito umas com as outras (e não cada uma 
consigo mesma) numa relação prática (e não 
apenas teórico-contemplativa ou estética). A 
convivência intersubjetiva não é apenas 
contemplativa ou estética porque: a) muitas 
pessoas habitam o mesmo  mundo exterior, 
limitado e b) porque essas pessoas têm um corpo 
(não são anjos) e em razão de sua extensão 
corporal carecem dos bens do mundo para a 
satisfação de suas necessidades e interesses. 

2º) No quadro do conceito moral do 
Direito, as pessoas se relacionam  no que se 
refere ao seu arbítrio; o arbítrio de alguém não é 
colocado  em relação ao desejo de outro, ou a sua 
carência, de tal modo que essa fosse satisfeita. 
Com isso Kant exclui do âmbito jurídico o 
mundo dos desejos. Desejos pertencem ao 
mundo interior e são moralmente relevantes. 
Porém podem coexistir mundos interiores de 
desejos, heterogêneos, sem que isso seja um 
problema jurídico. Somente o arbítrio, como 



 

 

preferência atuada, intervém no mundo exterior 
e nas relações sociais.  

A lei jurídica não se refere à relação entre 
arbítrio de um e desejo de outro porque isso 
seria o campo da benevolência ou da dureza de 
coração; mas se refere à relação entre os 
respectivos arbítrios, e então, não ao que uma 
pessoa pode aspirar em relação à outra, mas ao 
que pode exigir (recíproca exigência).  Não posso 
ter direito à amizade de alguém, nem a suas 
confidências, só posso aspirá-las. De outro ponto 
de vista, o que é passível de simples aspiração 
ou também de exigência pode variar 
historicamente. Uma pessoa endividada pode 
aspirar a que os credores lhe deem um prazo, 
não pode porém exigir mais do que o contrato 
de empréstimo ou compra e venda determina. 
Hoje o Estado pode exigir juridicamente que os 
avós cuidem de seus netos, há algum tempo, 
porém não o podia. 

Não compete então ao Direito e nem ao 
Estado promover a felicidade, isto é, a satisfação 
das carências. Deveres de humanidade, tais 
como benevolência e bondade de coração, se 
colocam no âmbito da virtude e não devem ser 
prescritos pelas leis jurídicas. Aqui se situa uma 
velada crítica de Kant aos utilitaristas, como 
também a Puffendorf e Wollf, que confundiram 



 

 

deveres de benevolência e deveres jurídicos. 
Politicamente Kant não aprova tarefas 
paternalistas do Estado social, a não ser 
restritamente. E um soberano que “quer fazer o 
povo feliz segundo seu conceito” tratará os 
cidadãos como crianças e imaturos e se tornará 
ele mesmo um déspota.  

No Apêndice à Doutrina do Direito, nº 8, 
é estudado o tema “Do Direito de um Estado no 
tocante às fundações perpétuas para seus 
súditos”. Referindo-se a antigas fundações, 
inicialmente constituídas por testamento de 
particulares e mais tarde dirigidas pelo Estado, 
Kant contesta a opinião segundo a qual 
deveriam manter intacta sua forma através dos 
tempos, para garantir direitos. Opta pela 
fidelidade antes à intenção do testador que à sua 
letra. Em circunstâncias diversas, admite que 
antigas instituições de caridade sejam abolidas 
em troca da concessão de benefícios aos 
necessitados, por exemplo, de uma soma 
mensal. Assim os carentes podem organizar 
livremente sua vida, morando junto a parentes, e 
as próprias despesas seriam menores que a 
manutenção dispendiosa de grandes hospitais e 
ou albergues.  

3º) O Direito não se ocupa da matéria do 
arbítrio das pessoas em suas relações recíprocas 



 

 

mas apenas da forma. Matéria do arbítrio 
seriam, por exemplo, numa relação de compra e 
venda, os propósitos dos envolvidos, suas 
finalidades, possíveis vantagens. A Forma do 
arbítrio consiste, no caso, na liberdade dos 
parceiros em realizar a troca, então numa relação 
livre e objetivamente sem engano: o produto 
entregue deve ser o produto prometido na 
venda, o pagamento efetuado deve ser aquele 
com o qual o comprador se comprometeu. Não é 
aqui levada  em conta a matéria do arbítrio de 
ambas as pessoas mas somente a forma, que 
dizer, o direito não leva em consideração o fim 
formal da ação, se, por exemplo, tal compra foi 
para a própria glória ou em vista da vantagem 
econômica ou ainda para ajudar um terceiro. 

2 Formulações do Conceito de Direito 

Relevante no contexto jurídico é a 
liberdade recíproca da ação, isto é, se através 
dessas ações podem se compatibilizar os 
arbítrios dos agentes segundo uma lei universal 
de liberdade. Da convergência entre a Moral 
universalista e sua aplicação às relações externas 
entre as pessoas resulta o conhecido Conceito do 
Direito: “O Direito é então o conjunto das 
condições sob as quais o arbítrio de um pode ser 



 

 

compatibilizado com o arbítrio do outro, 
segundo uma lei universal de liberdade” (MC, 
76). Enquanto a liberdade moral implica uma 
autodeterminação na posição de universalidade, 
isto é, eu me determino a mim mesmo segundo 
um comando racional interno, (e não me deixo 
hetero-determinar por inclinações sensíveis), o 
arbítrio é um escolha meramente preferencial 
entre diversas opções.5  

O Direito não é derivado simplesmente 
dos princípios  da moral pessoal ou da liberdade 
interna, mas da razão prática implementada com 
legalidade universal nas relações externas entre 
as pessoas. A insistência na “lei universal de 
liberdade” não é uma explicação de que toda lei 
contenha certo grau de universalidade, o que é 
óbvio, porém indica a inserção do Direito no 
Programa de uma ética universalista. 

Conquanto cada um siga certas regras 
universais, há amplo espaço para um 
pluralismo, o que deixa clara a posição do 
liberalismo político adotada por Kant. O lado 
negativo do conceito kantiano do direito se 
mostra: como muitas pessoas compartilham o 
mesmo mundo externo, na medida em que uma 
reivindica para si um certo espaço, ela delimita 
os espaços das demais. Esse tipo de delimitação 
não é um fenômeno moral, mas um “dado de 



 

 

natureza”. Positivamente, os arbítrios podem ser 
compatibilizados: a delimitação das liberdades 
segundo uma lei universal garante a liberdade 
(delimitada). O alcance dessa perspectiva está à 
mão: se sujeitos imputáveis querem organizar 
sua convivência  racionalmente (moralmente), 
isto é, com asseguração da liberdade de todos, 
devem organizá-la juridicamente.  

Esse critério, o Imperativo categórico jurídico, 
forma a contraparte jurídica ao Imperativo 
Categórico da Moral pessoal. Ele obriga a 
comunidade da liberdade externa exatamente 
à mesma legalidade universal que o 
imperativo categórico  da moral pessoal 
obriga a vontade pessoal. Esse critério, nesse 
quadro, não assume apenas  uma tarefa de 
normatizar o Direito mas de constituí-lo. E a 
disciplina competente, a Ética jurídica, é mais 
que uma ética social parcial. Com base na sua 
exigência, de estruturar  a coexistência 
humana conforme o Direito, ela se torna uma 
disciplina fundamental da Sociedade e da sua 
Teoria.6 

O conceito do Direito tem uma 
formulação objetiva, enquanto o “Princípio do 
Direito”, de mesmo conteúdo, responde a uma 
pergunta subjetiva: a quais pretensões estou 
autorizado subjetivamente?  Essas pretensões se 
dão antes das leis positivas e para além delas; de 



 

 

modo que correspondem aos direitos inatos ou 
humanos. Kant não elenca uma série de direitos 
inatos, mas os sintetiza num só: “Liberdade 
(independência em relação ao arbítrio 
necessitante de um outro), na medida em que ela 
possa ser compatível com a liberdade de cada 
outro segundo  uma lei universal, é esse direito 
único, original, de cada homem em força de sua 
humanidade”.  

Aquilo que está de acordo com o 
Princípio universal do Direito é permitido, 
aquilo que o ultrapassa é proibido, inclusive a 
exigência de que eu faça desse princípio de todas 
as máximas a minha máxima.  A intenção de 
“agir de modo justo” é um princípio que a ética 
me impõe, mas não pode ser cobrado 
juridicamente de mim que eu tenha intenções 
justas. Basta que eu não prejudique a liberdade 
de outrem por minhas ações externas, “ainda 
que possa ser indiferente à sua liberdade ou 
queira violá-la”.  

Daí se segue que uma ação injusta é 
aquela que, por si ou por sua máxima7, isto é, por 
seu princípio subjetivo próximo, impede a 
harmonização das liberdades externas8. Kant 
distingue o âmbito do direito daquele da virtude 
(Ética) sob o ponto de vista dos motivos da ação. 
Em campo jurídico não é exigido que eu faça da 



 

 

lei uma máxima de minhas ações porque as 
demais pessoas podem ser livres contanto que 
eu não lhes coloque obstáculo externo, e mesmo 
se eu fosse indiferente a sua liberdade ou até 
gostasse de lhes pôr obstáculo. No âmbito ético, 
sim, se leva em consideração e se educa segundo 
as intenções e as máximas da ação. 

O texto fala ainda de uma “Lei jurídica 
universal” com o mesmo conteúdo do conceito e 
do Princípio do direito, cuja formulação pode 
valer como o Imperativo categórico jurídico: 
“Age exteriormente de tal modo que o livre uso 
do teu arbítrio possa se compatibilizar com a 
liberdade de todos segundo uma lei universal”. 
Essa lei me vincula exteriormente às outras 
pessoas e mostra a racionalidade da delimitação 
de minha liberdade, mas não exige que eu a 
assuma como internamente motivante e 
delimitante de minha liberdade. 

3 A Coercitividade como exigência do 
Conceito de Direito 

Já desde o Iluminista alemão Christian 
Thomasius (1655-1728) era uma aquisição aceita 
por todos a relação indissolúvel entre Direito e 
Coerção. Porém apenas Kant dá a essa questão 
uma solução teórica formal. Trata-se da questão: 



 

 

de onde vem a autorização para que alguns 
homens exerçam coerção sobre outros? 

A resposta: tal competência deriva 
diretamente do conceito (tarefa) do Direito de 
possibilitar a convivência externa segundo leis 
universais. Se alguém tem uma determinada 
competência jurídica, é juridicamente proibido a 
todos os outros colocar-lhe obstáculos. Então, 
positivamente formulado, é parte intrínseca ao 
conceito de competência jurídica uma 
competência de segunda ordem para vencer 
resistências ao seu exercício e então poder 
exercer as próprias competências através da 
coerção.  

Se alguém impede minha liberdade 
externa, está exercendo uma coerção primeira 
injusta, à qual se deve contrapor, já de um ponto 
de vista conceitual, uma coerção segunda que 
signifique o “impedimento do impedimento” à 
liberdade, e portanto reafirme a liberdade 
externa antes obstaculizada. A negação segunda 
da negação primeira de uma competência 
originalmente posta recoloca a tese inicial, no 
caso, a liberdade. Então, moralmente legítima é 
somente a coerção que resgata a liberdade 
inicialmente impedida. A coerção jurídica, 
portanto, não é uma mera negação da liberdade, 



 

 

mas o caminho necessário para sua reafirmação, 
uma vez que ela foi impedida.   

Com isso Kant se afasta de utopias sociais 
que idealizariam uma situação sem coerção ou 
do anarquismo político que condenaria as 
constrições jurídicas. Pode, sim, haver coerção. 
De outro lado, a coerção, para ser legítima, deve 
estar submetida a duas condições restritivas: 1º) 
deve ser uma coerção segunda, isto é, contra 
outro que já invadiu meu espaço de liberdade. 
Ela não é ataque, mas defesa;  2º) deve se voltar 
contra  uma injustiça. Se não fosse o caso, um 
ladrão que impedisse alguém de retomar o que 
foi roubado, poderia invocar sua liberdade 
externa.  

Essa legítima contraposição à injustiça 
pode ocorrer tanto preventiva como 
restitutivamente. Estou autorizado a impedir 
que um ladrão cometa um roubo, segurando-o 
ou afugentando-o, por exemplo. Como também 
estou autorizado a recuperar o que foi roubado. 
Mas não é lícito ferir ou matar propositalmente 
tal ladrão porque a violência seria 
desproporcional e eu cometeria injustiça.  

No §E da “Introdução à Doutrina do 
Direito” Kant comenta o tema da coercitividade 
e faz certas analogias relacionadas à matemática. 
Ele ressalta que um direito subjetivo “não deve 



 

 

ser pensado como composto de duas partes, a 
saber, a vinculabilidade segundo uma lei” e “a 
competência [...] para coagir”; “Direito e 
competência para coagir significam portanto o 
mesmo” (MC, 78).9 Como já vimos, aquilo que é 
juridicamente permitido inclui a permissão de 
segunda ordem de, caso necessário, alcançar o 
que é permitido no primeiro nível através da 
coerção.  

Apelando a um direito estrito, 
completamente externo e não mesclado com 
preceitos de virtude, Kant explicita que tal 
direito baseia a convivência  externa de todos  
em liberdade  na possibilidade de um 
constrangimento capaz de coexistir com a 
liberdade de todos. E exemplifica:  

Quando então se diz: um credor tem o direito 
de exigir de seu devedor o pagamento de sua 
dívida, então isso não significa que ele possa 
levá-lo a tomar consciência de que sua Razão 
mesmo o vincula a essa realização de 
pagamento, porém significa que uma coerção 
que obriga cada um a pagar suas dívidas 
pode coexistir com a liberdade de todos, 
então também com a sua, segundo uma lei 
universal(MC, 78).  

A seguir Kant, de certa forma, apresenta 
a prova da posição anterior, mostrando que tal 



 

 

coerção juridicamente legítima deve ser 
entendida no sentido de um direito estrito, 
dotado de certa exatidão, não mesclado com os 
princípios da virtude.  

Assim como na matemática, as 
propriedades dos entes não podem ser 
deduzidas de modo imediato mas através da 
construção dos conceitos, assim também a 
coerção jurídica e não apenas o inicial conceito 
de direito dá oportunidade à exposição desse 
conceito nas suas diversas propriedades. O 
exemplo dado por Kant não vem, entretanto, da 
matemática pura, mas da terceira Lei da 
Mecânica de Newton. Assim como só pode 
representar fisicamente os seres através de sua 
mútua interação, isto é, de ações e reações iguais 
e contrárias, assim também uma comunidade de 
seres humanos que se influenciam 
reciprocamente só é representável através de 
uma “coerção inteiramente igual e recíproca”. A 
comunidade só é possível, então, através da 
coercitividade.10  

4 Habermas sobre a “Doutrina do 
Direito” 

Comentarei alguns aspectos da 
interpretação habermasiana da “Doutrina do 



 

 

Direito” de Kant, baseado sobretudo nas 
reflexões de seu texto “Facticidade e Validade”11. 
De um lado, ele saúda a resolução kantiana da 
tensão entre o duplo aspecto da validade 
jurídica, legalidade e legitimidade; de outro lado, 
é vista como inadequada à situação atual da 
sociedade a relação hierárquica entre Moral e 
Direito, seja de um ponto de vista sociológico, 
seja normativo. Irresolvida permanece também, 
assim Habermas, a tensão entre Direitos 
humanos e soberania popular. 

4.1 Facticidade e Validade na Teoria do Direito 
de Kant, seu conceito de Legalidade 

Habermas (DD, 48 ss.) projeta sobre a 
“Doutrina do Direito” de Kant sua visão das 
normas jurídicas como contendo uma tensão 
entre facticidade e validade, quer dizer, entre a 
força das leis efetivamente capaz de se impor e 
sua aceitabilidade racional. No quadro das 
normas respectivamente da vida quotidiana e da 
vida religiosa, há um entrelaçamento que 
amalgama facticidade e validade. Porque, no 
primeiro caso, as certezas do mundo da vida são 
seguidas espontaneamente, sem 
questionamento, e naquele das prescrições 
religiosas, estabelece-se uma zona de aceitação 



 

 

de doutrinas e práticas subtraída ao 
questionamento, onde todos os membros da 
Instituição devem consensuar. Assim é 
favorecida a integração social. No âmbito do 
Direito, entretanto, é intensificada e 
operacionalizada a tensão entre a facticidade, 
isto é, a imposição estatal do direito e a validade, 
ou seja, a aceitabilidade do conteúdo e do 
procedimento elaborativo das normas. A 
consensualidade é buscada não através da 
observância do costume nem do recurso a um 
espaço dogmaticamente blindado, mas a 
resolução jurídica de conflitos se dá pela 
agudização do dissenso, que deve desembocar 
numa solução aceitável para todos através da 
argumentação.  

Na sua “Doutrina do Direito”, Kant 
também parte de direitos subjetivos, segundo o 
protótipo hobbesiano do direito privado burguês 
baseado na liberdade de contrato e de 
propriedade. Cada cidadão têm competência 
para impedir a outrem e também ao próprio 
Estado de lesar suas liberdade subjetivas de 
ação, não através de uma ação imediata mas 
através da apresentação de queixa diante de 
tribunais. Habermas destaca o conceito de 
legalidade de Kant como capaz de esclarecer e 
de dar conta do modo complexo da validade do 



 

 

Direito. Com efeito, no modo de validade 
jurídica estão em conexão interna, sem 
contradição, a Coerção e a Liberdade. Ou seja, a 
Coercitividade tem o sentido de garantir a 
liberdade, quando essa foi impedida e assim 
resgatar o exercício da liberdade de todos.  

Regras jurídicas colocam condições de 
coerção “sob as quais o arbítrio de um pode ser 
compatibilizado com o arbítrio de todos 
segundo uma lei universal”. Portanto, de um 
lado, regras jurídicas vinculam “condições de 
coerção” ao não cumprimento de tais regras, 
sendo então ocasião para a observância da lei, 
por razões que não precisam ser morais, 
podendo mesmo ser estratégicas: medo do 
castigo, utilidade. Até porque a exigência de 
cumprimento de regras por motivos morais é 
analiticamente contraditória  com coerção, ou 
medo do castigo, por exemplo. De outro lado, 
essa “compatibilização de arbítrios” deve ser 
“segundo uma lei universal de liberdade”. E 
Habermas interpreta esse “segundo uma lei 
universal de liberdade” como a exigência de que 
a lei jurídica mereça reconhecimento moral, 
então mereça um reconhecimento racionalmente 
motivado dos interessados. “O paradoxo de 
regras de ação que, prescindindo de serem 
dignas de reconhecimento moral, exigem 



 

 

somente um comportamento concordante com 
normas, se dissolve com o conceito kantiano de 
legalidade: Normas jurídicas são, sob aspectos 
diversos, ao mesmo tempo leis de constrição e 
leis de liberdade” ( DD, 49). 

4.2 Entre Moral e Direito, não subordinação 
mas complementação 

O Direito kantiano se entende como uma 
especificação das normas morais universais para 
situações concretas, mantendo assim uma 
concepção platonizante entre original e cópia, ou 
entre direito natural e positivo, como se uma 
mesma figura fosse projetada em diversos níveis.  

Na “Introdução à Metafísica dos 
Costumes”, Kant, ao ver de Habermas (DD, 
139ss ), parte da lei moral da liberdade e de 
categorias próprias à teoria moral, como vontade 
e arbítrio, ação e motivação, dever e inclinação 
para, em seguida, delimitar o âmbito do Direito 
como restrições a partir da Moral, em três 
dimensões. Com efeito, no campo do direito não 
se trata da vontade livre mas do arbítrio; 
importam  apenas as relações externas entre as 
pessoas e existe a competência para coagir, em 
caso de impedimento à liberdade. No Direito, 
então, se espelha de certa forma a moral, na 



 

 

legalidade a moralidade, nos deveres jurídicos 
os deveres de virtude. 

Nessa visão kantiana continua a intuição 
de que o Direito seja o médium através do qual o 
“Reino dos fins” se realiza em condições 
históricas concretas, sendo então 
hierarquicamente subordinado à Moral.  
Habermas saúda nessa intuição a necessidade de 
o Direito não ser contraditório com a Moral, não 
aceita porém a subordinação de ambos, mas, nas 
condições atuais da sociedade os vê como 
complementares desde a origem.  

Numa sociedade tradicional  a integração 
se dava a partir de um Ethos aceito por todos, 
que era refigurado no Direito. Na modernidade 
foram gradativamente se diferenciando Direito, 
Ética e Moral12. Os costumes e valores 
tradicionais foram deixando de ser unânimes, 
bem como unânime deixou de ser a aceitação de 
seu ancoramento religioso. Isso gerou um déficit 
na integração social, a ser preenchido pelo 
Direito (DD, 148). Com a tradição questionada, a 
base da integração social passou a ser  uma 
Moral pós-convencional, que deve se basear na 
busca de consenso comunicativo e o Direito se 
tornou um âmbito positivado, diferenciado da 
Moral. Embora Moral e Direito se refiram ambos 
à coordenação de relações interpessoais, 



 

 

ordenando-as legitimamente, e à resolução de 
conflitos a partir de Princípios e regras 
reconhecidas consensualmente, eles o fazem de 
modo diferenciado. A Moral pós-convencional é 
uma síntese de saber cultural, quer dizer, de 
busca da norma de ação aceitável para todos os 
envolvidos. O Direito, por sua vez, é um sistema 
institucional de ação, além de procurar o saber. 

Habermas contesta a muito divulgada 
divisão de trabalho entre Moral e Direito, 
segundo a qual moral compreenderia aquele 
âmbito de relações sociais de responsabilidade 
pessoal e Direito/ Justiça política diriam respeito 
a interações institucionalmente estabelecidas. 
Para ele o conceito de Moral do ponto de vista 
da teoria do Discurso já ultrapassa a divisão 
entre privado e público porque a assunção de 
papéis por parte de cada um não é algo somente 
privado mas deve ser transferida para uma 
práxis  comum e pública. Além disso, o 
legislador político se estende também ao aspecto 
moral de matérias necessitadas de 
regulamentação. A correspondência entre 
Moral/Direito e Privado /Público é descartada 
por Habermas como “contraintuitiva”13. 
Finalmente normas morais somente ganham 
ampla efetividade através do Código de Direitos.  



 

 

4.3 Concorrência entre Direitos Humanos e 
Soberania popular 

Depois do abalo, na sua aceitabilidade 
ampla, dos fundamentos metafísicos e religiosos 
da ordem jurídica, duas ideias restam como 
capazes de justificar o direito: Direitos humanos 
e Soberania popular. Direitos humanos são 
vistos como expressão da autodeterminação 
moral, que inclui a todas as pessoas e Soberania 
popular é considerada como autorrealização 
ética de uma comunidade política: todos 
participam das decisões. A partir dessa 
impostação, pensa Habermas, ambos os 
conceitos mais concorrem do que se 
complementam. 

Na tradição liberal, precavendo-se contra 
uma “tirania da maioria”, os Direitos humanos 
garantem liberdade pré-políticas, ancoradas 
num hipotético estado de natureza e colocam 
limites  ao legislador político: é o império das 
leis. Na tradição republicana, parte-se da 
vontade soberana do povo, que dá leis a si 
mesmo. Tal auto-organização cidadã não é 
instrumentalizável e os Direitos humanos só 
ganham relevância como elementos da própria 
tradição. Para os liberais, Direitos humanos são 
algo dado, para os republicanos eles só cobram 



 

 

valor no interior do projeto de uma vida político-
comunitária autêntica. No primeiro caso 
prevalece o momento moral-cognitivo, no 
segundo o ético-volitivo. 

Tanto Rousseau como Kant, pensa 
Habermas (DD, 133 ss), procuraram elaborar um 
conceito de autonomia que permitisse uma 
recíproca interpretação de Direitos humanos e 
Soberania popular, não tendo porém êxito. Em 
Kant prevalece uma leitura liberal da autonomia 
política, em Rousseau, uma republicana. 

Aplicando o Princípio moral a relações 
externas, Kant chega ao “Princípio universal do 
Direito”, que resulta em mesmas liberdades 
subjetivas para todos os homens, dotadas de 
competência coercitiva, “em força de sua 
humanidade”. Então, da aplicação da idéia de 
tais liberdades ao “meu e teu externos” surgem 
os direitos privados subjetivos.14 

O sistema de Direitos se legitima, 
portanto, a partir de Princípios morais, 
salvaguardando a autonomia privada dos 
homens antes da vontade do legislador político, 
à qual coloca mesmo limites.  Kant não 
interpreta tal ligação entre Soberania popular e 
Direitos humanos como limitação porque 
pressupõe que ninguém, no exercício de sua 
autonomia cidadã, poderia concordar com leis 



 

 

que ferissem sua autonomia privada, garantida 
com base em direitos naturais. Quer dizer, a 
construção do contrato social deve assegurar a 
conexão interna entre Soberania popular e 
Direitos humanos. Porém a soberania popular 
não tem em Kant o lugar central, dado o 
processo de fundamentação do Direito com base 
na Moral em Kant.  

Rousseau parte precisamente da vontade 
soberana do povo, que é a fonte da legitimidade. 
Porém tal vontade só pode se expressar através 
de leis abstratas e gerais e então o direito a iguais 
liberdades subjetivas vem junto com a 
autonomia cidadã. Interesses não 
universalizáveis são excluídos e somente são 
admitidas aquelas regras que garantem as 
mesmas liberdades. Então é o próprio exercício 
da Soberania popular que assegura a substância  
dos Direitos humanos, em Kant moralmente 
fundados. 

A Crítica de Habermas a Rousseau parte 
da sobrecarga ética do seu conceito de 
autonomia.15 Quer dizer, ele exige que os 
cidadãos, ao estabelecerem o contrato, como que 
abandonem seus interesses privados regidos por 
leis gerais e se fundam como um grande sujeito, 
então que rompam com sua condição de pessoa 
privada e se transformem em cidadãos 



 

 

orientados para o Bem comum, membros de um 
Corpo coletivo. Isso pressupõe também valores 
comuns já preestabelecidos, virtudes dos 
cidadãos e uma comunidade não muito extensa, 
de dimensões não excessivas.  

Ora, assim Rousseau não consegue 
explicar como podem ser medidos os interesses 
privados com a orientação postulada para o bem 
comum, como integrar vontade geral e arbítrio, 
sem repressão. Dada a pluralidade real das 
sociedades, seria preciso examinar se o que é 
bom (âmbito ético) para nós o seria também para 
todos, e com isso, assumir um ponto de vista 
moral, superior ao ético-republicano, ao qual 
Rousseau paga um tributo maior que Kant. A 
interpretação eticamente agudizada da 
Soberania popular em Rousseau, pensa 
Habermas, conduz, no fim, à perda do sentido 
universalista do Princípio do Direito, porque o 
grupo dominante tenderá de fato a universalizar 
unilateralmente seus próprios valores e 
tradições, impondo-os aos demais.  

A igualdade em relação a todos os 
cidadãos, que legitima as leis em contexto 
moderno, não pode significar apenas uma forma 
gramatical universal dos comandos (sentido 
lógico-semântico). A pretensão de que todos os 
interessados possam aceitar a norma deve ter 



 

 

uma base racional, isto é, só pode ser pensada a 
partir de boas razões, decididas em discursos 
pelos participantes envolvidos (sentido 
pragmático). “A conexão interna procurada 
entre soberania popular e direitos humanos se 
encontra no conteúdo normativo de um modo do 
exercício da autonomia política, o que não é já 
assegurado através da forma de leis gerais, 
porém somente através de Formas de 
comunicação da formação discursiva da opinião 
e da vontade”. (DD, 133). 

Habermas torna as premissas da Filosofia 
da Consciência responsáveis pelas mencionadas 
insuficiências de Kant e Rousseau. Naquele 
quadro teórico, Razão e Vontade são unificadas, 
sim, porém como atribuídas a um Sujeito, seja 
singular seja coletivo, o povo. Em Kant, a 
vontade racional, propriedade de um sujeito 
singular, precisa informar a vontade 
coletivamente unificada de todos para garantir a 
autonomia privada jusnaturalisticamente. Em 
Rousseau, a vontade racional, que só pode se 
formar como propriedade de um grande sujeito, 
o povo, que exerce sua  autonomia política como 
realização da própria substância ética. E então a 
autonomia privada somente pode ser 
assegurada sob a forma de leis gerais. Ambas as 
concepções não se encontram à altura de 



 

 

compreende a conexão de Razão e Vontade em 
chave comunicativa; na formação discursiva da 
opinião e da vontade os participantes, tendo 
chegado ao melhor argumento, ao mais 
fundamentado (Razão) devem aderir sem 
constrangimento à sua força vinculativa 
(Vontade). 

Então uma vontade racional só pode se 
formar através de Discursos (e também 
negociações). Os consociados jurídicos devem 
examinar comunicativamente se uma norma 
controversa é legítima, isto é, aceitável para 
todos. A procurada conexão interna entre 
soberania popular e direitos humanos consiste 
em que o sistema de Direitos deve colocar as 
condições sob as quais “as formas de 
comunicação necessárias para uma colocação 
politicamente autônoma do direito podem ser, 
por seu lado, institucionalizadas juridicamente” 
(DD, 134). Quer dizer, leis jurídicas legítimas, 
inclusive as que asseguram autonomia privada, 
devem passar pelo crivo do exame discursivo, 
porém esse mesmo, enquanto autonomia 
pública, deve ser regulado juridicamente.  



 

 

Conclusão 

Habermas continua considerando útil 
valer-se das três características formais do 
Direito, em Kant, mas não o segue na visão da 
legalidade como redução a partir da moral. Kant 
caracteriza a legalidade de modos de agir 
valendo-se de três abstrações que se referem aos 
destinatários e não aos atores do Direito. Em 
primeiro lugar, o Direito não leva em conta a 
capacidade dos destinatários de vincular sua 
vontade mas somente seu arbítrio; o Direito 
deixa a complexidade dos planos de ação a nível 
de mundo da vida e se limita ao externo, entre 
agentes sociais típicos; o Direito não considera  o 
tipo de motivação, contentando-se com enfocar o 
agir enquanto conformidade a regras.  

Normas jurídicas operam portanto 
abstrações em relação aos sujeitos concretos. 
Com efeito, normas morais se dirigem a pessoas 
naturais que se reconhecem como indivíduos  
insubstituíveis a partir de sua história de vida. 
Normas jurídicas se dirigem a pessoas jurídicas 
que se reconhecem como consociados de uma 
comunidade artificialmente constituída, 
ocupando aí um lugar social-típico. Tal abstração 
é, de outro lado, uma asseguradora da liberdade. 
Que a comunidade política considere a pessoa 



 

 

jurídica somente no seu arbítrio e não na 
externalidade, garante a cada um o 
desenvolvimento e a ação autônomas na 
condução pessoal de sua vida.  E isso adquire 
um valor moral e ético. Ao Estado são colocados 
limites na pretensão de poder sobre as pessoas. 
Não lhe compete o controle de interioridades. 

Em segundo lugar, o Direito, além do 
âmbito moral, inclui o ético e o pragmático, isto 
é, aquilo que é universalmente aceitável (moral) 
não esgota o âmbito das normas legítimas. É 
preciso decidir também quais decisões 
reconstroem melhor a identidade de um certo 
grupo em situação de crise, na ligação do 
passado  e o projeto futuro (ética); e também a 
constelação de interesses, de perdas e ganhos 
(pragmática). Esses dois últimos âmbitos não 
podem se normatizar em contradição com o 
moral, porém vão além do universalizável, 
devendo complementar cooriginariamente uma 
moral tornada autônoma. Também por isso 
direitos fundamentais ancorados em normas 
constitucionais não podem ser simplesmente 
compreendidos como imagem de direitos 
morais. Nessa linha de raciocínio, Habermas 
colocou o Princípio do Discurso como primeiro, 
na construção de sua lógica de Direitos 
fundamentais, e o subdividiu em Princípio 



 

 

moral e Princípio da Democracia, este traduzido 
em linguagem jurídica e incluindo outros 
âmbitos além do moral. 

Finalmente, o sistema dos direitos não se 
deixa encurtar nem sob o ponto de vista moral 
de direitos humanos, nem sob aquele ético da 
soberania popular. Os direitos às mesmas 
liberdades não podem ser considerados nem 
como um limite externo ao legislador político 
(primazia da autonomia privada) nem como 
disponíveis para os objetivos do mesmo 
legislador  (primazia da autonomia pública). 
Ambas as autonomias devem ser vistas como 
cooriginárias, os consociados jurídicos são ao 
mesmo tempo autores e endereçados dos 
direitos. Uma formação, livre e em iguais 
condições por parte de todos os participantes, da 
opinião e da vontade, pressupõe condições 
formais de institucionalização, isto é, os direitos 
humanos. E vice versa, direitos humanos devem 
ser regulamentados e garantidos através do 
consenso político. 
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PÓS-MODERNIDADE E RACIONALIDADE 

A ESSENCIALIDADE DO INFLUXO DOS 
FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS PARA A PLENITUDE DA 
EXPERIÊNCIA JURÍDICA 

Ricardo Rocha Viola1 

Luiz Carlos Figueira de Mello2 

Resumo: Mostrar-se-á neste artigo que, na pós-
modernidade, busca-se, freneticamente, a 
efetividade dos direitos fundamentais. Nele, 
evidenciam-se algumas dificuldades enfrentadas 
pela comunidade jurídica para fixar um conceito 
adequado para os direitos fundamentais. Esse 
passo é essencial para possibilitar o adequado 
preenchimento semântico dos enunciados 
prescritivos, que visam veicular os referidos 
direitos. Observe-se que, sem ter-se ao certo qual 
enunciado pode ou não pode ser considerado 
como veiculador desta categoria de direitos, não 
é possível empreender seu preenchimento 
semântico, pressuposto lógico de sua aplicação 



 

 

no campo da experiência jurídica. Por conta 
deste problema, propõe-se um conceito 
estrutural para os direitos fundamentais, que 
será analiticamente enfrentado, quando, então, 
mostrar-se-á que, para a racional construção 
deste conceito, é essencial o influxo do 
fundamento filosófico da fundamentalidade em 
sua acepção kantiana. Fixados os contornos 
gerais e abstratos dos direitos fundamentais, far-
se-á a uma incursão pela dimensão individual e 
concreta destes direitos, momento lógico que 
propiciará o exsurgimento do segundo influxo 
dos fundamentos dos direitos fundamentais, 
consubstanciado na noção de universalidade. É 
com a consideração destes influxos filosóficos 
que se colmata a possibilidade de racionalização 
do enfrentamento da temática dos direitos 
fundamentais na pós-modernidade, que exige 
do direito o máximo desempenho refletido em 
graus aceitáveis de efetividade. 

Palavras-chave: Direitos fundamentais. Pós-
modernidade. Fundamentos filosóficos. 
Racionalidade. Efetividade.  

Abstract: In this article will be shown that, in 
post modernity, we seek frenetically, the 
effectiveness of fundamental rights. In it, become 
evident some difficulties faced by the legal 



 

 

community to secure an adequate concept for 
fundamental rights. This step is essential to 
allow the proper semantic filling of the 
prescriptive statements, aimed at conveying 
those rights. Note that, without knowing for sure 
what statement may or may not be considered as 
a disseminator of this category of rights, it's not 
possible to undertake its semantic filling, logical 
assumption for its application in the field of legal 
experience. Because of this problem, we propose 
a structural concept for the fundamental rights, 
which will be tackled analytically, when, then, 
will be shown that, for the rational construction 
of this concept, it is essential the influx of the 
philosophical foundation of fundamentality in 
his Kantian sense. Fixed the general and 
abstracts outlines of the fundamental rights, we 
will have an incursion into the individual and 
concrete dimension of this rights, logical 
moment which will provide the arising of the 
second influx of the foundations of the 
fundamental rights, evinced in the notion of 
universality. It is with the consideration of these 
philosophical influxes that bridges over the 
possibility of rationalization of confrontation of 
the issue of fundamental rights in post-
modernity, which requires of the right the 



 

 

maximum performance reflected in acceptable 
levels of effectiveness. 

Keywords: Fundamental Rights. Post 
modernity. Philosophical foundations. 
Rationality. Effectiveness. 

Introdução 

O propósito deste artigo é mostrar que, 
na pós-modernidade, é praticamente impossível 
construir a significação dos enunciados 
prescritivos veiculadores de direitos 
fundamentais e conceber sua efetividade sem 
que sejam racionalmente levados em conta os 
seus fundamentos filosóficos, em especial, a 
fundamentalidade e a universalidade. Ambos 
têm raízes na filosofia kantiana e na legitimação 
pelo desempenho observada em Lyotard (2006).  

1 O contexto: pós-modernidade e direito 

Pós-modernidade, a moldura dentro da 
qual quase tudo se acomoda. Na dicção de Jean-
François Lyotard (2006, p. xvi), “simplificando 
ao extremo, considera-se pós-moderna a 
incredulidade em relação aos metarrelatos”. O 
hoje é pós-moderno. O estatuto do saber está 



 

 

modificado em relação à época moderna. Tudo 
se fragmenta numa especialização jamais vista. 
As universidades transformam-se em um sem 
número de institutos. (Lyotard, 2006, p. 71) 

O pós-moderno decretou que a 
metanarrativa absoluta do marxismo não deu 
conta da complexidade social que deixou para 
traz a dicotomia burguesia vs. proletariado 
(LYOTARD, 2006); que o positivismo mostrou-se 
legitimador das maiores atrocidades humanas 
do século XX; e que a Teoria Pura do Direito, 
mal entendida e injustamente crucificada, 
esvaziou-se e ruiu.  

Neste mundo pós-industrial, um cidadão 
solitário passa a vida frente ao seu computador, 
muito embora seja membro de diversas 
comunidades integradas por um sem número de 
idênticos solitários. As ligaduras, que antes 
requeriam pessoalidade, hoje são meros elos 
eletrônicos e requerem gigas de memória ram. As 
melhores amizades não raramente somente 
existem no second life, no orkut, no twitter ou no 
facebook. Lyotard (2006, p. 93) afirma que “a 
enciclopédia de amanhã (hoje) são os bancos de 
dados. Eles excedem a capacidade de cada 
usuário. Eles são a “natureza” para o homem 
pós-moderno”. 



 

 

Acredita-se ser a época da desconstrução 
daquilo que sequer foi definitiva e seguramente 
edificado (LYOTARD, 2006). Veicula-se a 
derrocada da razão, que, supostamente, se 
mostrou incapaz de explicar as perplexidades da 
experiência humana. “Após um século que, 
como nenhum outro, nos ensinou os horrores da 
não-razão existente, os últimos resquícios da 
confiança numa razão essencialista evaporaram-
se” (HABERMAS, 1997, p. 12). Dentre estas 
perplexidades, especificamente no âmbito 
jurídico e político, estão a quase insuperável 
descrença no Poder Estatal, a inaceitável 
separação entre Direito e Justiça (RAWLS, 2000); 
e a abissal distância entre a validade da norma 
jurídica e a sua efetividade.  

A baixíssima efetividade do sistema 
jurídico seria em parte explicada pela técnica 
legislativa das cláusulas abertas e dos conceitos 
indeterminados, utilizada, em larga escala, 
especialmente, no âmbito dos direitos 
fundamentais. Em tese, essa técnica haveria 
dilacerado a juridicidade dos preceitos do mais 
alto escalão normativo, atribuindo-lhes mero 
caráter programático e escancarando a 
vulnerabilidade do sistema jurídico às nefastas 
interferências dos subsistemas sociais colaterais, 
especialmente o político e o econômico. É a 



 

 

chegada da leitura econômica do direito e a sua 
politização exacerbada. 

O ideal moderno da universalidade 
torna-se utópico e a coletividade fica destituída 
de laços comuns que lhe deem razoável 
homogeneidade ideológica. A tônica é a 
pluralidade social e cultural. 

Se até ontem as notícias vistas por um 
telespectador no Rio de Janeiro eram as mesmas 
vistas por um paulistano, hoje cada internauta 
escolhe o conteúdo de informação que quer 
absorver. A informação é universal no acesso, 
mas customizada no conteúdo. 

As definições do que é justo e do que é 
bom tornam-se cada vez mais complicadas em 
face da inexistência de consenso material acerca 
das opções valorativas da coletividade. É neste 
cenário que o procedimento, democraticamente 
concebido, é alçado ao status de solução possível 
legitimadora das decisões (LUHMANN, 1980). 
Surge um novo contrato social que independe 
do seu fundo material, pois, está lastreado na 
correção do procedimento que deu razão aos 
princípios daquela coletividade (RAWLS, 2000).  

Mas se a descrença é forte, não navega 
sozinha e a velas pandas pelo mar das 
incertezas. O vento contrário e que faz a nau 
cética pós-moderna irromper poucas milhas no 



 

 

vasto oceano do pensamento humano indica 
estar próxima a completude de sentido da 
expressão constitucional do Estado Democrático 
de Direito.  

O Poder Estatal já esteve centrado no 
Poder Executivo e já teve, no Poder Legislativo, a 
sua maior expressão; no entanto, encontra, 
agora, no Poder Judiciário, a sua manifestação 
justificadora e salvadora.  

No direito, o pêndulo desloca-se da 
validade para a efetividade. A bola da vez é o 
caso concreto. Não é mais no campo da 
abstração, mas, sim, no da concretude que se 
manifesta a completude semântica do 
subsistema social. Este, em prestígio à 
universalidade e preservando a unidade, acaba 
por engendrar movimentos que tendem a 
alcançar as menores porções de manifestação 
cultural. Universal agora é considerar as 
especificidades. 

Mas, se este movimento poderia induzir 
a um esfacelamento do sistema jurídico, com a 
criação casuística de um amontoado de regras 
especiais, em verdade, fortaleceu a unidade 
sistêmica. É o momento do 
neoconstitucionalismo. Nunca antes a 
Constituição esteve tão em evidência na 
experiência jurídica de inúmeros países, o que 



 

 

não é diferente no caso brasileiro. Os princípios 
jurídicos assumem a sua máxima 
normatividade. É neste contexto que os direitos 
fundamentais tendem a assumir a plenitude de 
sua importância sistêmica e de sua carga 
semântica. 

Luis Roberto Barroso (2005), analisando a 
questão neoconstitucional afirma que  

[...] no conjunto de ideias ricas e heterogêneas 
que procuram abrigo neste paradigma em 
construção incluem-se a atribuição de 
normatividade aos princípios e a definição de 
suas relações com valores e regras; a 
reabilitação da razão prática e da 
argumentação jurídica; a formação de uma 
nova hermenêutica constitucional; e o 
desenvolvimento de uma teoria dos direitos 
fundamentais edificada sobre o fundamento 
da dignidade humana.  

Numa época de alta complexidade social, 
as forças sociais brasileiras atuantes vêm, na 
Carta de 1988, a sua expressão histórica, 
ideológica, política e jurídica. Toma-se a técnica 
legislativa das cláusulas abertas e dos conceitos 
indeterminados não como um defeito sistêmico, 
mas como qualidade indispensável, uma vez 
que é justamente por força desta abertura 
semântica que o sistema demonstra capacidade 



 

 

de adequação às mudanças sociais que, hoje, se 
manifestam numa velocidade sem precedentes. 
É a adequação semântica do sistema que lhe 
atribui perenidade. Mas, esta abertura não pode 
ser desmesurada. Não pode ela importar em 
colmatação irracional do sistema jurídico, o que 
vulnera a homoestase sistêmica e põe em risco a 
democracia, a segurança jurídica e o próprio 
Estado de Direito.  

Surge então o grande questionamento: 
Como preencher seguramente os conteúdos de 
significação das decisões jurídicas fundamentais, 
sejam elas gerais e abstratas ou individuais e 
concretas? 

Mais uma vez aclama-se a racionalidade 
como elemento capaz de pôr bom termo à 
questão. A racionalidade, que, no direito, pode 
ser aferida pelas técnicas de interpretação e de 
argumentação jurídica, é o instrumental que se 
mostra hábil a permitir que os fundamentos 
filosóficos dos direitos fundamentais, enfim, 
adentrem o sistema jurídico e ocupem o lugar 
que lhes é devido. Sem a consideração do influxo 
destes fundamentos filosóficos, não há como 
colmatar o conteúdo de significação dos 
enunciados prescritivos veiculadores dos 
direitos fundamentais. Da mesma forma, 
nenhuma decisão jurídica, em matéria 



 

 

jusfundamental estará bem justificada se, na sua 
base, não forem levados em conta aqueles 
influxos. “Nesse ambiente, promove-se uma 
reaproximação entre o direito e a filosofia”. 
(BARROSO, 2005) 

São os fundamentos filosóficos dos 
direitos fundamentais os responsáveis por 
viabilizar a construção da integralidade 
ontológica e conceitual desses direitos e a sua 
efetividade. A racionalidade jurídica está a 
serviço desta empreitada épica da nova era. Seria 
ela possível?  

Ousa-se afirmar ser positiva a resposta.  
Para a demonstração desta possibilidade, 

primeiro fixar-se-á um conceito para direitos 
fundamentais. Tal conceituação será tomada 
como pressuposto lógico de efetivação desta 
categoria de direitos para, em seguida, 
demonstrar como o influxo dos fundamentos 
filosóficos dos direitos fundamentais são 
essenciais a esta empreitada; tudo isso com o 
emprego de elementos de teorias da 
interpretação e da argumentação.  



 

 

2 Uma proposta conceitual para direitos 
fundamentais. O primeiro influxo 
filosófico dos fundamentos desses 
direitos. A nota da fundamentalidade. 

Tudo neste ensaio gira em torno da 
construção semântica e da efetividade dos 
direitos fundamentais. Mas, afinal, o que é um 
direito fundamental? Mostra-se prudente 
responder a este questionamento antes de 
avançar nesta empresa. 

Importante frisar, de início, que não se 
pretende propor um conceito universal para os 
direitos fundamentais. Buscar-se-á, assim, um 
conceito a partir do direito positivo brasileiro, o 
que de forma alguma exclui a comunicação 
internacional deste sistema. 

Para o jurista lusitano Jorge Miranda 
(1993, p. 7) deve-se entender por direitos 
fundamentais 

[...] os direitos ou as posições jurídicas 
subjetivas das pessoas enquanto tais, 
individual ou institucionalmente 
consideradas, assentes na Constituição, seja 
na Constituição formal, seja na Constituição 
material - donde, direitos fundamentais em 
sentido formal e direitos fundamentais em 
sentido material. 



 

 

Canotilho (1992, p. 509) ressalta que o 
essencial está na característica da 
fundamentalidade destes direitos que aponta 
para a especial dignidade e proteção dos direitos 
num sentido formal e material.  

A fundamentalidade formal é associada 
ao direito constitucional positivo e resulta de três 
aspectos, a saber (CANOTILHO, 1992, p. 509): 
1º) Sendo elementos integrantes da Constituição 
escrita, os direitos fundamentais ocupam a 
cúspide do ordenamento jurídico; 2º) Como 
normas constitucionais, submetem-se aos limites 
formais e materiais de reforma constitucional, 
conforme art. 60, § 4º da Carta Magna; e 3º) Por 
força do § 1º do art. 5º da CF, tratam-se de 
normas diretamente aplicáveis e imediatamente 
vinculam toda a comunidade jurídica pátria. 

A fundamentalidade material  aponta 
para a ideia de que as bases constitutivas do 
Estado e da sociedade repousam nestes direitos 
(CANOTILHO, 1992, p. 509).  

J. A. da Silva (2001, p. 182) conceitua 
direitos fundamentais como sendo “situações 
jurídicas, objetivas ou subjetivas, definidas no 
direito positivo, em prol da dignidade, 
igualdade e liberdade da pessoa humana”. 

As noções acima apontadas são tomadas 
de empréstimo em larga escala pela doutrina 



 

 

nacional, todavia, em que pese a robustez 
intelectual de seus autores, tem-se que os 
conceitos propostos não se mostram suficientes 
para a identificação de cada um dos enunciados 
prescritivos veiculadores de direitos 
fundamentais.  

Nenhum dos conceitos apresentados 
mostra-se capaz de responder, por exemplo, se 
todos os enunciados contidos no art. 5º da 
Constituição traduzem direitos fundamentais, 
ou, quais enunciados exteriores ao Texto 
Constitucional podem ser incluídos na categoria 
especialíssima de direitos fundamentais. 

Tentando colaborar para a elucidação dos 
questionamentos acima formulados, aqui, 
direitos fundamentais são tomados no sentido 
de enunciados prescritivos encartados na, ou 
alcançados pela Constituição Federal, 
intangíveis prejudicialmente pelo legislador 
ordinário; estes, por serem dotados de 
aplicabilidade imediata, e assim serem 
inobstáveis sob qualquer pretexto, traduzem 
modelos normativos para a efetividade dos 
fundamentos e dos objetivos republicanos, 
bem como para os princípios de convivência 
internacional, em função de nota 
intransponível de sua fundamentalidade. 



 

 

Para explicar o conceito acima proposto, 
uma premissa há de ser fixada. Toma-se o direito 
como um problema de linguagem. Esta opção 
metodológica tem razão de ser no fato de que 
por este prisma parece possível constituir uma 
visão útil e racional do objeto cultural estudado. 
Este posicionamento não é novo e obviamente 
não está restrito nem ao direito, nem às demais 
ciências sociais. É uma característica do saber 
científico pós-moderno (LYOTARD, 2006, p. 3).  

Quando se afirma que o direito é um 
problema de linguagem, está-se afirmando que a 
materialização do fenômeno jurídico dá-se por 
meio de fatos da comunicação (CARVALHO, 
2008). Esta comunicação requer a presença de 
alguns elementos, a saber: o emissor, o 
destinatário, a mensagem, o código, o canal de 
comunicação, a conexão psicológica e o contexto.  

Pode-se assim definir cada um dos 
elementos acima apontados:  

(1) emissor: é a fonte da mensagem, aquele que 
comporta as informações a serem 
transmitidas; (2) canal: é o suporte físico 
necessário à transmissão da mensagem, sendo 
o meio pelo qual os sinais são transmitidos (é 
o “ar”, para o caso da comunicação oral, mas 
pode apresentar-se em formas diversas, como 
faixas de freqüência de rádio, luzes, sistemas 
mecânicos ou eletrônicos, etc.); (3) mensagem: é 



 

 

a informação transmitida; (4) código ou 
repertório (comum a ambos): é o conjunto de 
signos e regras de combinações próprias a um 
sistema de sinais, conhecido e utilizado por 
um grupo de indivíduos ou, em outras 
palavras, é o quadro de regras de formação 
(morfologia) e de transformação (sintaxe) de 
signos; (5) receptor: a pessoa que recebe a 
mensagem, o destinatário da informação; (6) 
conexão psicológica: é a concentração 
subjetivando emissor e receptor da 
mensagem; e (7) contexto: é o meio envolvente 
e a realidade que circunscrevem o fenômeno 
observado. (CARVALHO, 2008, p. 167). 
(Grifos do autor). 

O fenômeno jurídico pode ser 
enquadrado neste desenho. Veja-se o exemplo a 
seguir. 

O Estado (emissor) expede um 
regulamento dirigido aos particulares em geral 
(destinatários). O regulamento expedido é 
suporte físico (canal) da mensagem cunhada em 
língua portuguesa de conteúdo jurídico (código 
em linguagem deôntica). O contexto é sociedade 
deste século, com todo o seu arcabouço histórico, 
ideológico, político, jurídico e, acima de tudo, 
racional. A mensagem é o conjunto de sentidos 
construídos pelo utente do regulamento a partir 



 

 

da interpretação dos signos utilizados no canal 
da comunicação. 

Aqui, parece útil tocar na noção de que 
enunciado prescritivo e norma jurídica são 
entidades relacionadas, mas diferentes. 
Enunciado é o suporte físico da mensagem 
deôntica (permitido, proibido ou obrigado). 
Norma jurídica é o produto do preenchimento 
semântico do enunciado verificado a partir do 
contato intelectual do sujeito cognoscente 
(sujeito de direito) com o objeto cognoscível (o 
sistema jurídico). Este produto, a norma jurídica, 
aqui é tomado como sendo a mensagem 
transmitida. 

Adentra-se, agora, analiticamente, o 
âmago do conceito proposto linhas acima.  

Um direito fundamental é um 
enunciado prescritivo. Tem-se por enunciado o 
suporte físico da mensagem que se quer 
expressar por meio de um dado discurso, a 
“forma gramatical e linguística pela qual um 
determinado significado é expresso” (BOBBIO, 
2001, p. 73). Estes suportes físicos não têm por 
função descrever a realidade; não estão sujeitos a 
juízos de verdade/falsidade. Os enunciados em 
questão têm a função de interferir na realidade, 
apesar de nela não tocar diretamente, 
determinando institucionalmente 



 

 

comportamentos importantes para a 
coletividade, que por meio destes enunciados 
objetiva prevenir e solucionar conflitos 
(FERRAZ, 2003). Submetem-se ao juízo lógico de 
validade/invalidade. Sendo possuidores desta 
função, os enunciados são prescritivos na 
medida em que determinam de antemão aquilo 
que deve ser o direito e o não direito, 
emoldurando possibilidades semânticas de 
comportamentos institucionalizados. 

Estes enunciados prescritivos 
veiculadores de direitos fundamentais estão 
encartados na Constituição ou são alcançados 
por ela.  

A afirmação acima formulada decorre do 
disposto no § 2º do art. 5ª da Carta, segundo o 
qual “os direitos e garantias expressos nesta 
Constituição não excluem outros decorrentes do 
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 
tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte”. 

A Carta Política de 1988 adotou o modelo 
aberto em relação ao rol dos direitos 
fundamentais. E nem poderia ser diferente, 
senão estar-se-ia diante de um modelo formal e 
minimalista, o que, a toda evidência, é 
inadmissível. Assim, o constituinte originário 
deixou claro no Texto Magno que, para um 



 

 

direito ser considerado fundamental, não basta 
que esteja encravado na Carta, devendo ser 
investigada sua essência, e, mesmo estando o 
enunciado fora da Constituição, se detectada 
nele a característica imanente e ontológica da 
fundamentalidade, deverá ele ser submetido ao 
regime jurídico próprio desta categoria de 
direitos. 

Os enunciados prescritivos veiculadores 
de direitos fundamentais são intangíveis 
prejudicialmente pelo legislador ordinário.  

O art. 60, § 4º da CF dispõe que não será 
objeto de deliberação a proposta de emenda 
tendente a abolir a forma federativa de Estado; o 
voto direto, secreto, universal e periódico; a 
separação dos poderes e os direitos e garantias 
individuais. São as chamadas cláusulas pétreas. 

Veja-se que o texto constitucional 
utilizou-se do termo “deliberação”. Este termo 
não está ali por mero capricho vernacular do 
constituinte. A doutrina atual (CHIMENTI, 2004; 
LENZA, 2005) vê o processo legislativo dividido 
em três fases, a saber: iniciativa, constitutiva e 
complementar.  

No âmbito da fase inaugural, como a 
própria designação já indica, está o limiar da 
sequência ordenada de atos legislativos com 
vistas a inovar o sistema jurídico-constitucional. 



 

 

Neste momento ocorre a propositura de projetos 
legislativos, observando-se as competências 
estatuídas pela própria Constituição Federal. Na 
fase seguinte está a porção deliberativa do 
processo. Aqui, tanto o Parlamento quanto o 
Executivo, manifestam-se em relação ao 
processo de produção normativa. O parlamento 
pelas discussões em comissão e pelas 
deliberações, e o Executivo pela sanção ou veto 
aos projetos que lhe são submetidos à 
apreciação. Na última fase do processo, a 
complementar, estão a promulgação e a 
publicação. Promulgação é ato pelo qual o Poder 
Executivo atesta que a ordem jurídica foi 
validamente alterada. Publicação é ato pelo qual 
o Poder Executivo torna público o ato de 
inovação legislativa. 

Feitas estas considerações, é de ter-se em 
conta que bloquear a possibilidade de sequer ser 
iniciado um projeto de emenda à Constituição 
sem que seja adequadamente verificado se seu 
conteúdo é materialmente atentatório ao Texto 
Magno poderia caracterizar um retrocesso; pois, 
o projeto estaria submetido apenas ao crivo de 
quem o idealizou, minando a possibilidade de 
seu enfrentamento político mais aprofundado, e 
assim, poderia ser enterrado, antes mesmo de 
seu nascedouro, um projeto importante para o 



 

 

desenvolvimento democrático nacional em 
função de uma análise míope e apressada. 

Do mesmo modo, não se pode obstar o 
franco e amplo debate político acerca de projetos 
de emendas à Constituição, o que se dá 
exatamente na fase das discussões, 
desenvolvidas nas diversas comissões 
parlamentares, tribunas livres e democráticas 
nas quais os representantes políticos expressam 
os anseios do povo brasileiro e onde os projetos 
são submetidos à análise técnica pelas 
assessorias parlamentares. 

Num Estado Democrático de Direito é de 
bom alvitre que qualquer projeto de alteração do 
sistema jurídico possa ser iniciado e discutido. 
Mas, em função dos perigos envolvendo as 
manipulações políticas, se na fase de discussão 
for detectado o direcionamento de projeto 
tendente a abolir o rol de enunciados lançado no 
§ 4º do art. 60, este projeto não poderá sequer ser 
colocado em pauta e, muito menos, votado. 

A experiência humana mostra que, diante 
de interesses espúrios, atrocidades jurídico-
políticas impensáveis já foram levadas a cabo. 
Não raras foram as vezes em que estas 
atrocidades foram implementadas justamente 
por aqueles a quem o povo atribuiu a 
competência de garantir os direitos mais básicos 



 

 

da coletividade. Não se pode perder de vista que 
a Constituição de 1988, democrática e pluralista, 
surgiu no período que se seguiu à ditadura 
militar, tempo em que imperou a exceção, daí 
por que o constituinte optou em encravar os 
enunciados prescritivos veiculadores de direitos 
fundamentais no Texto Maior. Não bastasse, o 
constituinte foi expresso em afirmar para as 
gerações futuras que a CF possui um núcleo 
intangível, incluindo, neste âmbito de proteção, 
os direitos fundamentais. 

Vale ressaltar que, apesar de o inc. IV do 
§ 4º do art. 60 da CF consignar a expressão 
“direitos e garantias individuais”, não equivale 
dizer que apenas estariam a salvo de 
interferências do legislador ordinário os 
enunciados plasmados no art. 5º da Constituição 
Federal. O Texto Máximo há de ser interpretado 
em toda sua pujança histórica, ideológica, 
política e semântica, para assim alcançar todos 
os enunciados veiculadores de direitos 
fundamentais, mesmo aqueles que estiverem 
fora do catálogo idealizado pelo Constituinte e 
encravado nos incisos do art. 5º. Este é o 
entendimento do Supremo Tribunal Federal 
(ADIn 939/DF; ADIn 1946/DF e ADIn 
3685/DF). 



 

 

Os enunciados prescritivos veiculadores 
de direitos fundamentais são dotados de 
aplicabilidade imediata, e, via de consequência, 
são inobstáveis sob qualquer pretexto. Afirma-
se isto com base no disposto no § 1º do art. 5º da 
CF.  

O que o constituinte, frise-se, com 
absoluta razão, quis consignar claramente na 
Carta de 1988 foi que não seria possível admitir 
que a efetividade dos direitos fundamentais 
permanecesse sujeita indefinidamente à 
contingência das maiorias parlamentares. 
Explica-se. 

Ora, direitos fundamentais são direitos 
que estão no alicerce do edifício jurídico, são 
direitos básicos, necessários, e, assim, essenciais. 
Esta essencialidade é transcendente, equivale 
dizer, busca preservar algo que está além dos 
simples limites da literalidade dos enunciados, 
em última instância, a dignidade da pessoa 
humana. Este é o elemento fundante do direito, 
pois, já se foi o tempo em que o direito poderia 
ser tomado por uma feição puramente liberal, 
tendo como âncoras apenas a liberdade e a 
propriedade burguesas. Sem dignidade o 
homem não é cidadão, não é sujeito de direito e 
nem tampouco é ser humano; por isso que é 
forçoso tomar em conta a dignidade da pessoa 



 

 

humana como o elemento de fechamento e a 
abertura do sistema jurídico, e assim, como 
matriz para todo e qualquer entendimento e 
interpretação acerca, especialmente, dos 
enunciados prescritivos veiculadores de direitos 
fundamentais. 

Não se pode admitir que a plenitude da 
densidade normativa de um enunciado 
veiculador de direito fundamental esteja legada 
às maiorias parlamentares, sabidamente sujeitas 
aos interesses de governos e não de Estados. 
Uma coisa é a densidade normativa; outra é o 
grau eficacial dos enunciados. A premissa a ser 
adotada para a preservação da coerência do 
sistema jurídico em matéria de direitos 
fundamentais, ainda que ficcional, deve ser a de 
que a densidade normativa dos enunciados 
prescritivos veiculadores desta categoria de 
direitos é sempre plena; é dizer, a interferência 
do legislador se, às vezes, é bem vinda, jamais é 
necessária, de tal modo que, mesmo diante de 
um enunciado prescritivo veiculado por meio de 
conceitos indeterminados, desacompanhado de 
eventos normativos inferiores e densificantes, o 
sujeito tem direito subjetivo de exigir a 
efetividade de seu direito fundamental, isto é, 
está apto a exigir a materialização do conteúdo 



 

 

normativo do direito fundamental, ainda que 
judicialmente. 

Não há como conceber a previsão 
constitucional de aplicação imediata das normas 
definidoras de direitos e garantias fundamentais 
se esta aplicação estiver sempre condicionada à 
interferência do legislador ordinário. O dito 
acima não põe em dificuldade o Estado 
Democrático de Direito, pois, este Estado tem 
por finalidade precípua garantir aos cidadãos 
uma vida digna; e vida digna não há quando os 
direitos essenciais não são efetivados. 

Tem-se que os enunciados prescritivos 
veiculadores de direitos fundamentais 
traduzem modelos normativos para a 
efetividade dos fundamentos e dos objetivos 
republicanos, bem como para os princípios de 
convivência internacional. 

Eis, portanto, cravadas as balizas para o 
preenchimento do conteúdo de significação dos 
enunciados prescritivos veiculadores de direitos 
fundamentais. Este último aspecto do conceito 
proposto é a chave para a racionalização 
sistêmica.  

Veja-se que, acima, grifou-se o termo 
“efetividade”. Na pós-modernidade, não há 
contentamento com a simples enumeração de 
direitos, nem com a simples previsão de garantia 



 

 

institucionalizada destes. O que se busca a todo 
instante é a efetividade dos direitos 
fundamentais. A efetividade deve ser entendida 
como característica imanente e indissociável dos 
enunciados veiculadores de direitos 
fundamentais. Sem efetividade de nada terá 
valido toda a luta humana por seus direitos. E 
esta efetividade deve ser aferida pelo 
cumprimento exato e pleno de fundamentos e 
objetivos republicanos previamente fixados pelo 
Poder Constituinte. 

Se o Texto Máximo estivesse limitado a 
estipular o catálogo de direitos fundamentais, o 
povo brasileiro teria problemas para preencher 
os conteúdos de significação das decisões 
envolvendo estes direitos; pois, estaria aberto 
um vasto campo de discricionariedade para os 
aplicadores do direito e as dificuldades de 
racionalização destas decisões seriam 
teratológicas numa cultura em que, não 
raramente, os direitos não são levados a sério. 

Todavia, não foi esse o legado deixado 
pelo Constituinte. Pelo bem estar da coletividade 
e afora todas as críticas direcionadas ao Texto 
Constitucional, o Constituinte foi muito 
prudente e fez consignar na Carta Política os 
fundamentos e os objetivos a serem atingidos 
pela República, além de cravar as diretrizes para 



 

 

a convivência internacional do povo brasileiro. 
Assim, tem-se que a racionalização jurídica das 
decisões jusfundamentais é viabilizada pela 
parametrização destas em face dos enunciados 
encravados no preâmbulo e nos artigos 1º a 4º da 
Constituição Federal. 

Por fim, é chegado o momento de 
enfrentar a nota da fundamentalidade. É aqui 
que se apresenta o primeiro influxo dos 
fundamentos filosóficos dos direitos 
fundamentais.  

Afirmou-se acima que houve uma época 
em que a juridicidade dos enunciados 
prescritivos veiculadores de direitos 
fundamentais foi dilacerada em função da 
atribuição de caráter meramente programático a 
estes enunciados, justamente em função da 
utilização da técnica legislativa das cláusulas 
abertas e dos conceitos indeterminados.  

Se tratados de forma irracional e sem 
freios aos seus preenchimentos históricos, 
políticos e ideológicos, estes enunciados 
cunhados em conceitos indeterminados 
conduzem a uma série interminável de 
perplexidades e tautologias. 

O direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade, todos cravados no 
caput do art. 5º da Constituição Federal, se 



 

 

tratados sem um tempero de racionalidade, 
podem assumir múltiplas feições de acordo com 
os acervos de valores de cada sujeito 
cognoscente que vier a ter contato com os 
enunciados ali insculpidos; e isto é altamente 
perigoso para um Estado que se pretende 
democrático e sujeito ao império do direito. 

Não que estes enunciados comportem 
preenchimento semântico unívoco. Certamente a 
multiplicidade de preenchimentos semânticos 
destes enunciados é da tônica da uma sociedade 
pluralista, por isso é que se admite a 
plurivocidade. O que é inadmissível é a 
irracionalidade da tarefa de preencher os 
significados dos enunciados em análise, seja no 
âmbito geral e abstrato, seja no individual e 
concreto. 

E aí surge o questionamento crucial: onde 
buscar o elemento racionalizante para o 
preenchimento do conteúdo de significação 
plural dos enunciados prescritivos veiculadores 
de direitos fundamentais? Na Constituição 
Federal.  

Explica-se: o elemento racionalizante - 
porque objetivo e não subjetivo - está no termo 
“fundamento” consignado no artigo 1º da Carta 
Magna, e o preenchimento do conteúdo 
semântico deste termo requer o auxílio da 



 

 

filosofia, justamente em função da abertura e 
indeterminação do vocábulo.  

Segundo Japiassú e Marcondes (2001), 
“fundamento” designa, na linguagem corrente, 

[...] aquilo sobre o qual repousa alguma coisa: 
outrora se falava dos "fundamentos de uma 
casa", mas hoje se fala de suas "fundações". A 
filosofia utiliza esse termo para designar 
aquilo sobre o qual repousa, de direito, certo 
conhecimento. Assim, o fundamento de um 
conjunto de proposições é a primeira verdade 
sobre a elas são deduzidas. 2. Princípio 
explicativo que denota a existência de uma 
ordem de fenômenos ou de uma base do 
pensamento. Aquilo que Descartes censura 
nas disciplinas que lhe foram ensinadas é, 
antes de tudo, o fato de não repousarem em 
fundamentos sólidos, ou seja, em princípios 
construídos sobre fundações seguras. Ex.: a 
axiomática como fundamento da matemática, 
o princípio da gravidade como fundamento 
da mecânica celeste. 3. Aquilo que fornece a 
alguma coisa sua razão de ser ou que confere 
a uma ordem de conhecimento uma garantia 
de valor e de uma justificativa racional. 

Traçando a evolução histórico-filosófica 
do termo fundamental, Nicola Abbagnano (1998, 
p.. 475) afirma que “na doutrina aristotélica, 
portanto, assim como em todas as que dela 



 

 

provêm, a causa-razão é um conceito ontológico 
que expressa a necessidade do ser enquanto 
substância”.  

Relembrando Aristóteles, Comparato 
(1997, p. ) aduz que o gênio estagirita atribuiu 
várias acepções à arque, mas que as unificou 
afirmando que princípio é sempre a fonte de 
onde derivam o ser, a geração, ou o 
conhecimento, ou seja, a condição primeira da 
existência de algo. São de Aristóteles (1984, p. 16) 
as palavras abaixo transcritas: 

É pois manifesto que a ciência a adquirir é a 
das causas primeiras (pois dizemos que 
conhecemos cada coisa somente quando 
julgamos conhecer a sua primeira causa); ora, 
causa diz-se em quatro sentidos: no primeiro, 
entendemos por causa a substância e a 
quididade ( o ‘porquê’ reconduz-se pois à 
noção última, e o primeiro ‘porquê’ é causa e 
princípio); a segunda [causa] é a matéria e o 
sujeito; a terceira é a de onde [vem] o início do 
movimento; a quarta [causa], que se opõe à 
precedente, é o “fim para que” e o bem 
(porque este é, com efeito, o fim de toda a 
geração e movimento). 

Saindo de Aristóteles e chegando ao 
pensamento de Leibniz, Abbagnano (1998, p. 
475) mostra que fundamento “passa a designar 



 

 

uma conexão falha de necessidade, mas capaz de 
possibilitar o entendimento ou a justificação da 
coisa; o princípio desta conexão é chamado de 
princípio de razão suficiente”.  

Comparando Aristóteles e Leibniz, 
Abbagnano (1998, p. 475) aduz que  

[...] como mostram os textos de Leibniz, o F. 
ou razão suficiente tem uma capacidade 
explicativa diferente da causa ou razão de ser 
de Aristóteles. Esta última explica a 
necessidade das coisas, por que a coisa não 
pode ser diferente do que é. O fundamento ou 
razão suficiente explica a possibilidade da coisa, 
explica por que a coisa pode ser ou 
comportar-se de certa maneira. 

Ainda em Abbagnano (1998, p. 475), tem-
se a informação de que “foi só Kristian Wolff que 
atribuiu ao princípio do F. (ou princípio da razão 
suficiente) a condição de princípio de toda a 
filosofia e do seu método. Foi com base nele que 
Wolff definiu a filosofia como "ciência das coisas 
possíveis e enquanto podem existir" (Log., Disc. 
prael., § 29) e considerou como tarefa 
fundamental dela dar a "razão pela qual as 
coisas possíveis podem chegar a ser" (Ibid., § 31). 
Desse ponto de vista, toda a atividade filosófica 
consiste na determinação do F. (ratio, Grund), 
entendendo por F. "a razão pela qual alguma 



 

 

coisa é ou acontece" (Ibid., § 4)”. Percebe-se aqui 
que fundamento assume a feição de elemento 
catalisador, causa motora de algo.  

Kristian Wolff (Apud Abbagnano, 1998, p. 
475) trata o fundamento tripartindo-o em 
principium essendi, principium fiendi e principium 
cognoscendi. O primeiro princípio refere-se à 
razão da possibilidade da coisa. O segundo 
refere-se à razão da sua realidade. O último 
relaciona-se com demonstração da verdade de 
uma proposição. 

Analisando a sequência da obra de Kant, 
Comparato (1997) afirma que a noção de 
fundamento enquanto razão justificativa foi 
inaugurada em Crítica da Razão Pura, quando foi 
introduzido o conceito de dedução 
transcendental, um modelo tipicamente jurídico 
de enfrentamento argumentativo. Comparato 
(1997) aduz que é em Fundamentação da Metafísica 
dos Costumes que a dedução transcendental, no 
campo ético, toma, claramente, a acepção de 
razão justificativa. Kant estaria em busca do 
“supremo princípio da moralidade” - o 
imperativo categórico -, uma “lei prática 
incondicional” segundo a qual todo homem 
deve cumprir incondicionalmente o seu dever. 
Esta lei serviria de fundamento último para todo 
o agir humano. Analisando A Religião nos Limites 



 

 

da Simples Razão, Comparato (1997, p. 2) verifica 
que “a noção de princípio ético, no sentido de 
razão justificativa, foi inteiramente substituída 
pela de fundamento”. E conclui o jurista santista 
(1997, p. 3) que “enquanto em Aristóteles 
princípio ou fundamento significa 
essencialmente a fonte ou origem de algo, na 
filosofia ética de Kant passa a significar razão 
justificativa”.  

Ainda em Comparato (1997, p. 5), após 
uma percuciente viagem no tempo em busca das 
origens históricas do enfrentamento conceitual 
dos direitos humanos, verificar-se-á a afirmação 
de que “a grande falha teórica do positivismo, 
porém, como as experiências totalitárias do 
século XX cruamente demonstraram, é a sua 
incapacidade (ou formal recusa) em encontrar 
um fundamento ou razão justificativa para o 
direito, sem recair em mera tautologia”. Para o 
autor em análise, o fundamento de algo é 
sempre exterior à coisa. 

Não se pode concordar com esta 
assertiva, pois o debate sobre se algo se encontra 
dentro ou fora do direito é um falso problema. O 
direito não é um lugar. O direito não é um 
espaço físico. O direito é fruto da abstração 
racional humana. Dentro ou fora do direito 
estará tudo aquilo que racionalmente se mostrar 



 

 

compatível com os valores éticos subjacentes ao 
direito. Ademais, tem-se que o direito é um 
sistema autopoietico. 

É o próprio Comparato (1997, p. 6) que, 
referindo-se à ontologia dos direitos 
fundamentais, afirma que “todo o problema 
situa-se numa esfera mais profunda, 
correspondente ao valor ético do direito” (grifo 
no original). Eis aqui estampada a razão 
justificadora ontológica do direito e, via de 
consequência, dos direitos fundamentais, o 
princípio ético kantiano, segundo o qual cada 
um deve cumprir incondicionalmente o seu 
dever.  

É justamente esta feição kantiana que 
deve ser verificada na nota da 
fundamentalidade dos direitos fundamentais, 
isto é, a incondicionalidade de sua efetividade.  

Todavia, a fim de evitar que haja 
discrepância social acerca de qual é o dever de 
cada um, este dever deve ser fixado 
objetivamente, o que equivale a dizer que deve 
ser fixado por meio de mensagem 
institucionalizada e geral. Esta fixação objetiva 
das razões justificadoras dos direitos 
fundamentais não lhes retira, contudo, o caráter 
ontológico da intransponibilidade. 



 

 

Até aqui se demonstrou que os direitos 
fundamentais são enunciados prescritivos que 
têm a fundamentalidade como característica 
imanente, que servem de modelo para a 
efetividade dos fundamentos e objetivos da 
República Federativa do Brasil. Tem-se ainda 
que o conceito aqui defendido encontra respaldo 
jurídico no próprio Texto Constitucional. Até 
este ponto, portanto, enveredou-se pela 
dimensão geral e abstrata dos direitos 
fundamentais. Mas, como o centro da questão 
está na efetividade, é indispensável que esta 
investigação alcance a dimensão individual e 
concreta dos direitos fundamentais. 

3 O segundo influxo filosófico dos 
fundamentos dos direitos fundamentais. 
A universalidade. A racionalidade como 
ponte para a efetividade dos direitos 
fundamentais. 

Afirma-se que esta incursão na dimensão 
individual e concreta dos direitos fundamentais 
é que demonstra a necessidade de racionalização 
dos enunciados prescritivos veiculadores de 
direitos fundamentais, pois, é aqui que se 
materializam os fundamentos e objetivos a 
serem alcançados pelos enunciados em questão. 



 

 

O que se está a afirmar é que de nada 
valeria o hercúleo esforço da interpretação 
racional dos enunciados prescritivos 
veiculadores de direitos fundamentais, se os atos 
de aplicação destes mesmos enunciados fossem 
livres de qualquer lastro racional; em outras 
palavras: se os atos de aplicação em análise 
pudessem traduzir entendimentos históricos, 
ideológicos ou políticos, que manifestassem 
valoração pessoal do aplicador, isto é, valores 
subjetivos do agente aplicador do direito, e, não, 
matrizes históricas, jurídicas, ideológicas e 
políticas do sistema a que serve o aplicador, em 
função do destinatário da mensagem deôntica 
jusfundamental. 

Assim, ante a pluralidade cultural e social 
imanente da comunidade brasileira, é essencial 
que existam mecanismos capazes de aferir, por 
exemplo, se uma decisão jurídica privilegia, e, 
portanto, dá efetividade à liberdade, ou quando 
uma decisão jurídica efetiva o bem-estar, ou 
como atestar se o desenvolvimento está sendo 
privilegiado na experiência jurídica, ou se uma 
dada decisão jurídica é efetivadora de isonomia 
substancial; enfim, se fez-se justiça no caso 
concreto. 

Todos os apontamentos acima, 
meramente exemplificativos, são inquietantes e 



 

 

demonstram a complexidade inerente de suas 
respostas.  

O problema da racionalidade da decisão 
jurídica é assim colocado por Luis Roberto 
Barroso e Ana Paula de Barcellos (2005, p. 22): 

Após um primeiro momento de 
perplexidade, os iniciantes no estudo do 
direito passam a encarar com naturalidade 
um fenômeno que causa estranheza a uma 
pessoa leiga: a existência de decisões em 
sentidos opostos acerca de uma mesma 
matéria, posições doutrinárias divergentes e 
até mesmo votos conflitantes em um mesmo 
julgado. Isto é: considerados os mesmos fatos 
e os mesmos elementos normativos, pessoas 
diferentes poderão chegar a conclusões 
diversas. A principal questão formulada pela 
chamada teoria da argumentação pode ser 
facilmente visualizada nesse ambiente: se há 
diversas possibilidades interpretativas acerca 
de uma mesma hipótese, qual delas é a 
correta? Ou, mais humildemente, ainda que 
não se possa falar de uma decisão correta, 
qual (ou quais) delas é (são) capaz(es) de 
apresentar uma fundamentação racional 
consistente? Como verificar se uma 
determinada argumentação é melhor do que 
outra? 

Aqueles que padecem de indolência 
intelectual cedem ao esforço imposto pela 



 

 

necessidade de racionalização no exato instante 
do surgimento da primeira dificuldade 
semântica, deixando para traz a consistência 
jurídica necessária. De outra banda, há os que 
insistem em prosseguir na empreitada de trazer 
a lume os verdadeiros contornos jurídicos das 
decisões concernentes aos direitos fundamentais, 
o que encontra respaldo na percepção de que 
somente se constrói um Estado Democrático de 
Direito se este repousar em lastros muito bem 
estruturados e de juridicidade evidente.  

E onde está o elemento de aferição da 
racionalidade do ato de aplicação?  

Mais uma vez é a Constituição Federal 
que abriga a resposta, desta vez na porção inicial 
do caput do art. 5º com a expressão “todos são 
iguais perante a lei”. 

A igualdade projetada pelo Constituinte 
não é apenas a igualdade no sentido de que 
todos os indivíduos da comunidade têm os 
mesmos direitos e as mesmas garantias, apenas 
abstratamente considerados. Posto que o direito 
de hoje exige a efetividade, especialmente em 
matéria de direitos fundamentais, a igualdade 
deve ser verificada, sobretudo, nos atos de 
aplicação do direito, o que equivale a dizer que o 
direito aplicado para um cidadão, também o 
deve ser para os demais integrantes da mesma 



 

 

comunidade, salvo se a diferenciação for plena e 
racionalmente justificável. 

Esta aplicação isonômica do direito 
pressupõe, em se estando num ambiente jurídico 
democrático, que a fundamentação do ato seja 
explícita, pois, somente é possível aferir 
racionalmente a igualdade do ato de aplicação, 
se os atos direcionados a diversos sujeitos de 
direito integrantes de uma mesma comunidade 
estiverem igualmente fundamentados.  

Esta ideia de isonomia pode ser 
traduzida na de universalidade, encontrada, por 
exemplo, em Habermas, MacCormick, Alexy e 
em Kant. 

Jürgen Habermas (1997, p. 156) afirma 
que  

[...] para alguém poder tomar uma posição, 
dizendo ‘sim’ ou ‘não’, é preciso que o outro 
esteja disposto a fundamentar, caso se torne 
necessário, uma pretensão levantada através 
de atos de fala. Uma vez que os sujeitos que 
agem comunicativamente se dispõem a ligar a 
coordenação de seus planos de ação a um 
consentimento apoiado nas tomadas de 
posição recíprocas em relação a pretensões de 
validade e no reconhecimento dessas 
pretensões, somente contam os argumentos 
que podem ser aceitos em comum pelos 
partidos participantes.   



 

 

Habermas (1997) adota como 
fundamento para a validade argumentativa de 
uma decisão, a reciprocidade da aceitação dos 
argumentos utilizados como razões de decidir 
por parte dos sujeitos comunicativos, o que 
equivale a dizer que somente serão considerados 
admissíveis como razões de decisão, aqueles 
argumentos que forem admitidos pela 
comunidade como consensuais. Pode-se inferir 
que este consenso comunicativo entre os sujeitos 
quanto aos argumentos subjacentes às decisões 
corresponde justamente à ideia de 
universalidade. 

É de se destacar ainda que uma das 
críticas que Habermas dirige à teoria dos 
princípios de Robert Alexy reside justamente no 
fato de que, naquela teoria, a validade submeter-
se-ia a uma inadmissível relação de mera 
preferência, calcada esta em parâmetros que não 
gozam da possibilidade da universalidade e nem 
tampouco seriam passíveis de aferição racional. 
(BUSTAMANTE, 2006) 

Neil MacCormick (2006), defendendo o 
modelo dedutivo para aplicação de regras 
jurídicas e adotando o binômio de Ronald 
Dworkin (2007) de casos fáceis e casos difíceis, 
afirma que nem sempre um caso submetido à 
apreciação jurídica aponta uma decisão de 



 

 

tranquila identificação e construção, sendo 
possível estruturar uma decisão a partir apenas e 
tão somente das regras que integram o sistema 
jurídico. Neste caso, necessário se faz buscar a 
razão justificadora para além dos limites do 
sistema jurídico. Está-se falando da justificação 
decisória externa. Para tanto, MacCormick 
trabalha com as ideias de universalidade (2006, 
p. 99); de justificação de segunda ordem (2006, p. 
127-164) e do consequencialismo (2006, p. 165-
195). 

Por universalidade, MacCormick (2006) 
entende a possibilidade de tomar-se a razão de 
decidir de um caso como razão de decidir de 
todos os demais casos semelhantes. Não seria 
racional, diante de casos semelhantes, adotarem-
se diversas razões de decidir, todas 
customizadas para cada caso em análise. Assim, 
cabe ao julgador, no momento de construir sua 
decisão, refletir se a razão que dá respaldo ao seu 
entendimento poderá ou não ser tomada como 
lastro de decisões para casos similares. Se 
positiva a resposta, tem-se uma decisão racional.  

O entendimento de Robert Alexy (2001) 
quanto à universalidade é o mesmo de 
MacCormick (2006). O autor em referência parte 
da premissa de que o discurso jurídico trata-se 
de um tipo especial de discurso prático geral. 



 

 

Neste cenário, Alexy (2001) desenvolve sua 
teoria demonstrando, inicialmente, como se afere 
a racionalidade de um discurso prático. Fixando 
as regras fundamentais para o discurso prático 
geral, a universalidade já se mostra pujante 
quando Alexy (2001) refere-se a ela como de seus 
princípios, ao lado dos princípios da não 
contradição e da sinceridade. 

Ao tratar da argumentação jurídica 
propriamente dita, transpondo assim os limites 
do discurso prático geral, Alexy (2001), assim 
como MacCormick (2006), também adotando a 
ideia de casos fáceis e difíceis verificada em 
Dworkin (2007), afirma que, na hipótese de casos 
difíceis, haverá de se buscar a justificação 
externa da decisão. A primeira forma de 
justificação externa estaria nas regras de 
interpretação; a segunda nas regras de 
argumentação dogmática e a última nas regras 
de utilização de precedentes. Em qualquer dos 
âmbitos mencionados, a universalidade estará 
presente. Além destas regras surge o problema 
da estrutura do sistema jurídico, quando Alexy 
(2001) enfrenta a distinção dos enunciados sob a 
forma de regras e princípios. Esta distinção não 
será aqui enfrentada, merecendo um artigo em 
apartado. 



 

 

Resta, por fim, analisar o tema da 
universalidade em Kant.  

Kant foi propositadamente deixado para 
o final, pois, se é ele quem dá a tônica filosófica 
da fundamentalidade, também é o mesmo autor 
que presenteia o leitor com a essência da 
universalidade. Na sua Crítica da Razão Prática, o 
autor traz a lei fundamental da razão pura 
prática, o imperativo categórico, o supremo 
princípio da moralidade, que vem assim 
entalhado: “Age de tal modo que a máxima de 
tua vontade possa valer-te sempre como 
princípio de uma legislação universal”. (KANT, 
2006, p. 26) 

O imperativo é uma máxima da vontade, 
o que equivale dizer que é  “o princípio subjetivo 
do querer” (KANT, 2006, p. 28). Segundo 
Abbagnano (1998, p. 545), o termo foi criado 
“talvez por analogia com o termo bíblico 
"mandamento", para indicar a fórmula que 
expressa uma norma da razão”. É imperativo, 
pois, traduz ordem endereçada ao homem, que é 
ser detentor da faculdade de escolha, o livre 
arbítrio, o que pode ser iluminado, ou 
obscurecido, por interesses subjetivos e voláteis. 
Assim, como nem tudo o que é bom para um 
homem pode ser considerado e desejado como 
tal por e para outro homem, surge a necessidade 



 

 

de estabelecer-se um princípio objetivo da razão 
prática; daí o qualificativo de “categórico” 
atribuído ao imperativo, significando “de ordem 
incondicionada”.  

Ainda na transição do conhecimento 
moral comum para o conhecimento filosófico, 
abstrai-se que, o que Kant quer expressar, ao 
tratar do princípio da universalização, é que o 
agir racionalmente pressupõe que esteja 
subjacente ao pensamento racional a ideia de 
que os deveres máximos do homem devem ser 
cumpridos incondicionalmente, ou seja, 
independentemente de motivações exteriores, 
como, por exemplo, a lei ou as consequências de 
seu agir. O homem deve agir por ter de agir e 
pronto. Mas este agir incondicionado não é 
impensado, irrefletido. Senão, não seria racional, 
mas sim instintivo, como nos animais irracionais. 
Inevitavelmente, há na base de qualquer 
pensamento humano, e, portanto, na base de 
qualquer raciocínio, uma justificação. Esta 
justificação repousa na ideia de que a justificação 
de uma ação possa adquirir o valor de lei 
universal, isto é, ser adotada para os demais 
casos similares por outras pessoas em iguais 
condições. Sem esta característica, uma ação 
passa a ser injustificável racionalmente o que 
levaria a sua ruína. (KANT, 2006, p. 30)  



 

 

Esta noção é a que subjaz à noção de 
universalidade, pois, o agente público, ao decidir 
um caso concreto, deve cumprir o seu dever 
constitucional incondicionalmente ou, por outra, 
sem levar em conta suas inclinações pessoais; 
terá em mira que sua decisão, considerada em 
seus fundamentos, poderá servir como modelo 
decisional em outros casos, inclusive um caso 
futuro, em que esteja envolvido pessoalmente o 
próprio julgador ou alguém que lhe seja 
próximo. 

Seja como for, questionar se um 
determinado enunciado prescritivo veicula um 
direito fundamental, ou se uma determinada 
decisão jurídica privilegia um direito 
fundamental traduzirá sempre uma questão 
ontológica, i.e., traduz um dilema acerca da 
essência do direito ou da decisão. O que se estará 
freneticamente buscando será sempre a sua 
razão última justificadora. 

Também a universalidade não está para 
ser aferida pelos critérios estritamente pessoais 
do decisor. A verdadeira universalidade haverá 
de ser aquilatada pela aceitabilidade da ratio 
decidendi, pela dogmática jurídica, pela 
jurisprudência e pela comunidade a que serve o 
direito; em síntese, pela aceitabilidade das razões 
de decidir por parte do sistema jurídico. 



 

 

Eis aqui estampado o segundo influxo 
dos fundamentos filosóficos dos direitos 
fundamentais, traduzido na ideia de 
universalidade como elemento essencial da 
correção do discurso jurídico.  

Conclusão 

Inaugurou-se este texto fazendo-se 
referência a Jean-François Lyotard (2006, p. ) e 
fazendo-se referência a ele será encerrado. Em 
Condição pós-moderna, Lyotard afirma que a 
condição necessária para a pós-modernidade é a 
mudança no estatuto dos saberes. Esta alteração 
radical se dá no sentido de que a legitimação dos 
saberes que antes repousava no fato de que as 
sociedades, pelos caminhos institucionalizados, 
formavam sujeitos portadores e propagadores 
de ideais com vistas à emancipação humana; 
hoje formam competências, e este formato de 
saber justifica-se ao verificar-se que hoje os 
saberes são propriedades. É a partir desta 
constatação que os saberes passam a sujeitar-se 
ao controle do desempenho. É na otimização do 
desempenho que reside a legitimação das 
competências. 

E o que isso tem de relação com o direito 
em nossa época? Tudo.  



 

 

Explica-se. Como já afirmado alhures, a 
tônica jurídica atual é a da efetividade. Um 
sistema jurídico somente se mantém se consegue 
traduzir seus enunciados gerais e abstratos em 
normas jurídicas individuais e concretas, 
entregando efetivamente ao cidadão e à 
sociedade o seu produto final, isto é, o direito 
exaurido em sua integralidade lógica existencial. 
Neste cenário, estar-se-á diante de um Estado de 
Direito Efetivo e, via de consequência, legítimo. 
Ora, o que se está afirmando é que, hoje, o 
Estado somente se legitima, política e 
juridicamente se sua performance for ótima, ou 
seja, se o desempenho do sistema político e 
jurídico for percebido pela coletividade como 
ótimo, o que hão de ser compreendidos como 
indicativos graus aceitáveis de efetividade. 

Enfim, racionalidade, fundamentalidade, 
universalidade e efetividade são traços 
imanentes à pós-modernidade jurídica. 

Conclui-se assim, convidando a todos 
para a reflexão quanto à franca possibilidade de 
racionalização tanto dos conteúdos de 
significação dos enunciados veiculadores de 
direitos fundamentais, quanto das decisões 
jurídicas envolvendo direitos desta envergadura, 
por entender-se que somente neste cenário é que 
será efetivado o Estado Democrático de Direito. 



 

 

Espera-se que o presente estudo possa contribuir 
para esta empreitada da nova era. 
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FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS  
DA DOUTRINA ONUSIANA DE 

INTERVENÇÕES INTERNACIONAIS 
DA GUERRA JUSTA À RESPONSABILIDADE DE 

PROTEGER 

Rodrigo Cogo1 

Roberta Baggio2 

Resumo:  A preocupação dos povos com o 
“estado de guerra” e o “estado de paz” é tema 
sempre presente na doutrina das relações 
internacionais. A vinculação de Estados soberanos 
em sua essência a organizações internacionais que 
limitam o recurso à guerra e os atos de 
intervenções internacionais, defendendo-nos 
apenas quando imprescindível para a defesa da 
paz e para a salvaguarda dos Direitos Humanos é 
uma realidade iniciada em meados do século XX, e 
que com o advento do século XXI vem sofrendo 
alterações substanciais. Ocorre que as raízes 
teóricas desta prática remontam do ideário de 
pensadores de outras épocas históricas, sendo 



 

 

preciso, pois, buscar as origens filosóficas destes 
dogmas. Neste sentido, o presente trabalho 
pretende estudar os pilares dos regramentos 
presentes na contemporânea doutrina das relações 
internacionais, utilizando-se, para tanto, dos 
pensamentos precursores de autores como Santo 
Agostinho, São Tomás de Aquino, Francisco de 
Vitória e Francisco Suarez, Hugo Grócio e 
Immanuel Kant. Deste modo, a pesquisa intenta 
concatenar as proposições dos escritos filosóficos 
com o novel movimento internacionalista tangente 
ao tema; visa-se, com isto, firmar entendimento 
sobre o Direito aplicável entre os Estados e as 
Organizações Internacionais, em face do 
surgimento de uma postura doutrinária com fulcro 
na reciprocidade e ajuda mútua, consubstanciado, 
ao menos em suas colunas teóricas, no viés da 
proteção dos Direitos Humanos, tão difundida 
hodiernamente pela Organização das Nações 
Unidas. 

Palavras-chave:  Fundamentos filosóficos. 
Guerra justa. Responsabilidade de proteger. 

Abstract:  The concern of people with the "state 
of war" and the "state of peace" is always a theme 
present in the doctrine of the international 
relations. The binding of sovereign States in its 
essence to international organizations that limit the 
recourse to war and acts of international 



 

 

interventions, defending us only when imperative 
to the defense of peace and the safeguarding of 
Human Rights is a reality that began in the middle 
of the XX century, and that with the advent of the 
twenty-first century has been suffering substantial 
changes. Occurs that the theoretical roots of this 
practice dates back of the notion of thinkers from 
other historical periods, and must, therefore, seek 
the philosophical origins of these dogmas. In this 
sense, this work aims to study the pillars of the 
regulations present in the contemporary doctrine 
of international relations, using, for this purpose, 
the precursors thoughts of authors such as St. 
Augustine, St. Thomas Aquinas, Francisco de 
Vitoria and Francisco Suarez, Hugo Grotius and 
Immanuel Kant. Therefore, the research intends to 
concatenate the philosophical writings of the 
propositions with the newcomer internationalist 
movement tangential to the theme, aim is to, thus, 
firm understanding about applicable Law between 
the States and the International Organizations, in 
the light of the rise of a doctrinal  posture with 
fulcrum on reciprocity and mutual aid, embodied, 
at least in its theoretical columns, on the bias of the 
protection of human rights, so widespread in our 
times by the United Nations. 

Keywords: Philosophical Foundations. 
Righteous War. Responsibility to Protect. 



 

 

Introdução 

O intervencionismo é assunto intrigante, 
gerando debates fervorosos acerca dos 
parâmetros observáveis quando do uso deste 
expediente no campo das relações 
internacionais. 

Neste diapasão, o atual momento 
sociojurídico mundial configura-se como a 
plataforma ideal para a abordagem de assunto 
tão intrigante quão relevante, qual seja a 
doutrina voltada para a anuência de ações de 
ingerência recomendadas pelas Nações Unidas.  

Outrossim, temas como a guerra e a paz 
despertam interesse, e, analisá-los sob um 
prisma filosófico, acaba por ampliar os 
conhecimentos, por vezes superficiais, que se 
pode ter acerca destes conceitos. 

Assim, tomando como aporte os escritos 
de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, 
Francisco de Vitoria e Francisco Suarez, Hugo 
Grócio e Immanuel Kant, em seu projeto de 
1795, denominado de À Paz Perpétua, pretende-
se buscar as raízes filosóficas da mais recente 
doutrina internacionalista das intervenções 
interestatais; visa-se aproximar seus 
pensamentos da doutrina internacionalista 
hodierna, especialmente, no que se refere aos 



 

 

mandamentos da Organização das Nações 
Unidas sobre a atual política de ingerência com 
caráter humanitário. 

Este trabalho não anseia defender em seu 
corpo que os vários autores acima, em seus 
tempos históricos, tiveram, em suas mentes, os 
conceitos hodiernos de “direito de ingerência 
interestatal”, “responsabilidade de proteção” ou 
“Direito Internacional Humanitário”; todavia, 
intenta arrazoar que cada qual em sua época, 
manifestou, de forma pioneira, o ideário que, 
com o passar dos séculos, contribui para o 
desenvolvimento das doutrinas que sustentam o 
Direito entre Estados, que é praticado no mundo 
contemporâneo. 

A pesquisa será dividida, observando as 
seguintes etapas: em um primeiro momento, o 
texto será tomado por uma análise acerca das 
ideias dos autores retromencionados em seus 
respectivos momentos históricos, 
fundamentando a doutrina da chamada guerra 
justa. Em uma segunda etapa, o estudo voltará 
sua atenção para o mundo contemporâneo, com 
uma análise conceitual sobre diversos institutos, 
dentre os quais a soberania, a Organização das 
Nações Unidas (ONU) e sua doutrina que 
enuncia a responsabilidade de proteção 
interestatal merecerão trato especial. Já ao seu 



 

 

final, à guisa de conclusões, ambiciona-se traçar 
um paralelo entre as doutrinas da “guerra justa”, 
da “paz perpétua” e da “responsabilidade de 
proteção”, fomentando, quiçá, novos debates 
acerca do arcabouço filosófico sobre o qual se 
assentam as doutrinas em tela.  

1 A doutrina da guerra justa 

Ao longo da história da humanidade, a 
discussão envolvendo temas relacionados à 
guerra e suas motivações fora desenvolvida por 
diversos autores, e no intuito de oferecer 
subsídios filosóficos sobre este tema, a obra 
propõe uma breve análise do ideário de algumas 
destas influentes figuras, visando, com isto, 
incutir a noção de “guerra justa” no pensamento 
do leitor. 

1.1 Santo Agostinho 

A abordagem acerca da moderna 
doutrina de intervenções das Nações Unidas, 
passa, inicialmente, pelo conceito de “guerra 
justa” originado no pensamento cristão 
elaborado por Santo Agostinho3, no início do 
século V. Em sua obra A Cidade de Deus4, o autor 



 

 

apresenta a reflexão de que o homem sábio 
somente empreenderá guerras justas5 e, neste 
sentido, tem-se a primeira distinção entre as 
guerras justas, cuja conduta acaba por se 
justificar perante determinados pressupostos 
ancorados em imperativos morais cristãos, e, as 
guerras injustas, que jamais devem ser iniciadas 
pelos homens sábios, uma vez que, apenas os 
conflitos justos merecem ser empreendidos6. E, 
sobre as guerras justas, acrescenta Aurélio 
Agostinho, que mesmo a sua condução é fruto 
de falhas que fogem ao homem sábio e que esta 
passa a existir como uma imposição moral com 
justificativa perante Deus, na medida em que, “é, 
na verdade, a iniquidade da parte adversa que 
impõe ao sábio que empreenda a guerra justa”7. 

A doutrina cristã possui em sua essência 
a necessidade de limitação do fenômeno da 
guerra, ao mesmo tempo em que a torna algo 
legítimo face à existência de acontecimentos que 
são considerados como causas justas. Tal 
pensamento advém da ideia de que “a paz é o 
fim desejado da guerra”8 e, assim, os homens 
sábios empreendem as “guerras [...] tendo em 
vista a paz”9. Portanto, através da verificação 
empírica da ocorrência de causas ditas 
justificáveis, Santo Agostinho em sua obra, 



 

 

defende, de maneira excepcional, a guerra como 
imperativo da paz. 

1.2 São Tomás de Aquino 

No século XIII, São Tomás de Aquino10 
retoma o pensamento pioneiro de Santo 
Agostinho. Em sua obra Summa Theologica, 
respondendo à indagação se o início de uma 
guerra constitui sempre um pecado, o autor 
sistematiza que a guerra justa demanda a 
existência a priori de três condições, a saber,: a) 
apenas “a autoridade do soberano”11 possui 
legitimidade para a declaração de guerra; b) é 
forçosa “uma causa justa”12, pois “os que são 
atacados, deverão ser atacados porque o 
merecem em resposta a uma falta” que 
cometeram; c) para dar início e prosseguir uma 
guerra “os beligerantes deverão ter uma 
intenção justa”13. Deste modo, Aquino 
(re)organiza a doutrina cristã sobre a guerra 
justa com nascedouro em Santo Agostinho, 
estabelecendo as condições que entende como 
imprescindíveis para que se tenha a guerra 
legitimada. 

São Tomás de Aquino adiciona em sua 
sistematização que “por vezes é necessário o 
homem agir de outra forma com vistas ao bem 



 

 

comum”14, do que se pode retirar que a 
resistência, tal qual a legítima defesa são, 
instrumentos que, quando observados 
determinados  

pressupostos tidos como justos, fazem-se 
necessários ao alcance do bem comum, qual seja, 
a paz. Nesta esteira, Tomás de Aquino defende 
que os homens “que empreendem a guerra justa 
têm como objetivo a paz, e então não são 
contrários à paz”15, assentando, assim, o 
pensamento teológico-filosófico cristão deste 
autor, seguindo Aurélio Agostinho, que a 
condução da guerra justa tem como finalidade 
última a consecução da paz. 

1.3 Francisco de Vitoria e Francisco Suarez 

Pelos escritos de Francisco de Vitoria16 e 
Francisco Suarez17, jusnaturalistas pertencentes 
aos séculos XVI e XVII, respectivamente, 
seguidores do pensamento aristotélico e 
tomasiano, formaliza-se, de forma incisiva, a 
chamada doutrina cristã da guerra justa.  

Em suas Relectiones Theologiae, publicadas 
no ano de 1557, Vitoria elabora verdadeiros 
tratados de Ciência Política, dentre os quais 
merecem grifo especial, De potestade civili, em 
1528, e De Indis e De Jure Belli, ambos no ano de 



 

 

1539. A contribuição de Vitoria estaria em suas 
formulações, primeiro, acerca da existência de 
Estados soberanos independentes que se 
relacionariam numa “sociedade internacional”; 
segundo, sobre a existência de um direito natural 
das gentes e dos povos; e, terceiro, sobre a 
questão de cada Estado estar apto, em 
determinadas circunstâncias, a empreender 
“guerras justas”. 

Já Suarez faz ressurgir o ideário acerca do 
imperativo moral cristão apregoando a 
proporcionalidade entre os fins e os meios, 
firmando a compreensão de que “a resistência e 
a deposição não devem causar males maiores do 
que os gerados pela tirania”18. 

1.4 Hugo Grócio 

A sistematização da ideia de Direito 
Internacional do jurista holandês Hugo Grócio19 
ocorre no ano de 1625, em sua obra The Rights of 
War and Peace - O direito da guerra e o direito da 
paz – onde o jurista holandês formaliza alguns 
do temas principais do Direito Internacional; ele 
realizando, v. g., a separação entre a guerra 
pública e a guerra privada, aponta as causas 
justas e injustas para que seja deflagrado um 
conflito, as obrigações impostas pelos tratados, 



 

 

os direitos dos embaixadores, assim como, 
leciona sobre a paz no período pós-guerra, 
trazendo as condições para as tréguas, os direitos 
dos prisioneiros e as sentenças20. 

Em sua argumentação acerca das causas 
justificadoras de possíveis intervenções 
interestatais, o autor holandês expressa que “as 
razões que podem justificar um homem a iniciar 
uma guerra por ele próprio, podem igualmente 
justificar os homens que defendem a causa de 
outros”21. Grócio destaca que a defesa de 
“outros” prevê que exista uma causa justa e 
legitimamente conhecida por todos e, assim, “se 
a injustiça é visível [...] o direito da sociedade 
humana não deverá ser excluído”22. 

Destarte em The Rights of War and Peace 
encontram-se esboçadas as origens dos sistemas 
de segurança coletiva, que atuam, pela via dos 
tratados internacionais, realizando acordos sobre 
a segurança e a proteção mútua. 

Assim, o jurista holandês traz “uma 
terceira razão para a guerra (justa), sendo esta, a 
proteção dos países ou povos amigos”23. Nestes 
casos, e num plano igual ao do próprio povo, 
encontra-se a “defesa dos aliados sempre que tal 
defesa esteja estipulada nos artigos do tratado”24. 
Não obstante, para Hugo Grócio, não só a defesa 
dos povos amigos, mas também aquela que se 



 

 

referir a outros povos que não estejam abrigados 
por tratados, convenções ou pactos, será 
desenvolvida em sua forma justa, sempre que 
“amigos, que não estejam sujeitos a qualquer 
promessa formal, mas que pela linha da amizade 
se tem a obrigação de proteger”25 restarão 
igualmente beneficiados, e, ainda arremata o 
autor aduzindo que, “a última e a maior razão 
de todos para auxiliar os outros é a relação 
intrínseca à humanidade em auxiliar o próximo, 
o que é por si só, suficiente”26.  

1.5 Immanuel Kant  

Em 1795, o filósofo Kant27 lançou um 
opúsculo que obteve enorme sucesso junto ao 
público erudito de sua época. Em linhas gerais À 
Paz Perpétua tratava-se de um projeto que visava 
estabelecer uma paz eterna, primeiramente entre 
os povos europeus, vindo, em um segundo 
momento a espalhá-la por todo o mundo.  

Kant não foi o primeiro a discutir a 
questão da paz entre os estados soberanos, mas, 
indubitavelmente, foi o primeiro a tratá-la sob o 
contexto filosófico, deixando de lado 
argumentos puramente teológicos, apresentado 
um projeto para uma paz mundial que amplia a 



 

 

visão, até então reinante, de que só os problemas 
dos europeus mereciam o debate. 

Ao analisar as razões pelas quais 
Immanuel Kant elaborou o opúsculo À Paz 
Perpétua, Walter Bryce Gallie28 lembra que o 
filósofo viveu num Estado onde prevaleciam a 
autocracia e o militarismo, com a supressão de 
direitos políticos da classe média. Neste cenário, 
Kant era professor na menor e mais pobre 
universidade da Prússia, localizada na remota 
fronteira nordeste com a Rússia, razão pela qual 
se encontrava distanciado dos acontecimentos 
que lhe dariam experiência política.  

Em outra via, sendo Immanuel Kant um 
aficionado da Revolução Francesa, a retirada da 
Prússia da guerra de intervenção contra esse 
regime, no mês de janeiro de 1795, foi o ponto de 
partida para que se tornassem públicas suas 
ideias revolucionárias sobre uma legislação 
internacional revisada, que confiava ser condição 
sine qua non para uma paz duradoura ou 
perpétua29. 

Já Volker Gerhardt, ao lecionar sobre a 
intenção do autor em seus escritos À Paz 
Perpétua, aduz que: 

A motivação externa do escrito é um tratado de 
paz, a saber, o Tratado de Basiléia, assinado 
em 5 de abril de 1795, entre a Prússia e a 



 

 

França. Esse tratado revestiu-se de elevado 
valor simbólico, pois foi nele que a 
revolucionária república francesa foi pela 
primeira vez reconhecida na sua forma 
jurídica e nos seus limites territoriais por uma 
potência monárquica [...] Com essa referência 
já se manifesta a intenção política do pequeno 
escrito de Kant: ele deve ligar o 
acontecimento histórico do tratado de paz 
com o impulso libertário-republicano da 
revolução, colocando-o em uma perspectiva 
de política mundial.30 

Para Delgado31, Kant foi influenciado por 
diversos fenômenos sociais, políticos e morais 
próprios de sua época: a Revolução Francesa e o 
ambiente iluminista, sua formação religiosa 
pietista, para a qual a redenção da culpa humana 
depende de uma moral muito rigorosa e de 
sólidas instituições políticas, o governo 
absolutista dos Fredericos na Prússia, a 
intensificação do comércio marítimo e as 
constantes guerras entre Estados europeus. 

A obra foi escrita em formato de um 
verdadeiro tratado de paz, pautado em 
argumentos racionais que intentam o alcance da 
paz perpétua. Como que se imitasse a 
estruturação de um verdadeiro tratado contém 
uma base normativa e legitimadora para os 
instrumentos posteriores, que deverão receber 



 

 

fundamentação de um direito positivo de 
natureza pública.  

Sua apresentação compõe-se de duas 
seções. A primeira formada pelos artigos 
preliminares que constituem as primeiras 
diretrizes para o estabelecimento da paz. Já a 
segunda, com seus artigos definitivos 
representando os fundamentos necessários ao 
projeto de paz kantiano. Ao seu final, dois 
suplementos colaboraram no entendimento da 
chamada pacificação cosmopolita. 

Para Ricardo Ribeiro Terra32, nos artigos 
preliminares “encontram-se regras de bom senso 
que levam em conta elementos empíricos 
relevantes e que são condições importantes para 
sair de um estado de guerra e visar à paz 
perpétua”. 

Kant arrazoa que, do mesmo modo que a 
racionalidade humana cria um estado jurídico 
garantidor da convivência entre os seus 
indivíduos, também pode e deve ser organizado 
um estatuto jurídico que afiance uma ordem 
pacífica entre os Estados. E ainda, sustenta que o 
fim do estado de natureza encontra respaldo na 
administração da justiça e segurança amparada 
pelo cosmopolitismo. Nesta espécie, 
cosmopolita, os conflitos entre os cidadãos, 
Estados e cidadãos e Estados entre si são sempre 



 

 

solucionados pelas vias juridicamente 
institucionalizadas.  

O filósofo prussiano propõe no segundo 
artigo definitivo de À Paz Perpétua, uma 
verdadeira ordem pacífica global fundamentada 
sobre uma ordem jurídica também global.  

A questão envolvendo a paz, que até o 
momento kantiano relacionava-se diretamente 
com a religião, passa a ser colocada sob termos 
jurídicos, acompanhando o processo de 
secularização que se expandia na Europa do 
século XVIII, acolhendo novos valores e 
conceitos como direito, justiça e política. 

O opúsculo ganha importância para o 
estudo empreendido aqui quando da exposição 
de seus artigos definitivos.  

Em seu projeto filosófico, Kant defende a 
formação de uma espécie de Aliança Federativa 
de Estados (Völkerbund), na qual os estados 
renunciariam à guerra, submetendo seus 
conflitos à uma instância superior e imparcial, 
valorizando, desta feita, a figura de um Direito 
Internacional pautado na vontade geral dos 
membros que participam de sua formulação, 
abandonando sua natureza voluntarista e 
meramente instrumental. 

Kant, nesta esteira, grifa: 



 

 

[...] tem, pois, de existir uma federação de tipo 
especial, a que se pode dar o nome de 
federação da paz (foedus pacificum), que se 
distinguiria do pacto de paz (pactum pacis), 
uma vez que este tentaria acabar com uma 
guerra, ao passo que aquele procuraria pôr 
fim a todas as guerras e para sempre. Esta 
federação não se propõe obter o poder do 
Estado, mas simplesmente manter e garantir a 
paz de um Estado para si mesmo e, ao mesmo 
tempo, a dos outros Estados federados, sem 
que estes devam por isso (como os homens no 
estado de natureza) submeter-se a leis 
públicas e à sua coação.33 

Para o citado autor, o Direito 
Internacional deve atuar sempre em prol da paz 
perpétua, regendo, pois, as relações entre os 
Estados. Neste ponto, se distancia de Hugo 
Grotius e Samuel von Pufendorf, que faziam 
alusão ao reconhecimento de um direito de 
guerra. 

1.6 O Ideal Jurídico Cosmopolita de Kant 

Partindo do estudo dos dois primeiros 
artigos definitivos da obra de Kant sobre a paz 
perpétua, é possível encaminhar a análise rumo 
ao entendimento de seu terceiro artigo, onde o 



 

 

autor trata da figura do Direito Cosmopolita 
como um ideário a ser conquistado. 

Tal direito vem formulado na definição 
do jus cosmopoliticum cujo teor baliza as 
condições de uma hospitalidade universal.  

Para o autor prussiano: 

[...] hospitalidade significa aqui o direito de 
um estrangeiro a não ser tratado com 
hostilidade em virtude da sua vinda ao 
território de outro. Este pode rejeitar o 
estrangeiro, se isso puder ocorrer sem dano 
seu, mas enquanto o estrangeiro se comporta 
amistosamente no seu lugar, o outro não o 
deve confrontar com hostilidade. Não existe 
nenhum direito de hóspede sobre o qual se 
possa basear esta pretensão (para tal seria 
preciso um contrato especialmente generoso 
para dele fazer um hóspede por certo tempo), 
mas um direito de visita, que assiste todos os 
homens para se apresentarem à sociedade, 
em virtude do direito da propriedade comum 
da superfície da Terra, sobre a qual, enquanto 
superfície esférica, os homens não se podem 
estender até ao infinito, mas devem 
finalmente suportar-se uns aos outros, pois 
originariamente ninguém tem mais direito do 
que outro a estar num determinado lugar da 
Terra.34 

Neste sentido, o chamado “Direito de 
Hospitalidade Universal” trazido por Kant 



 

 

possui em si um aspecto normativo, pautado nas 
regras convencionais interestatais, e, uma 
aparência histórico-social, com fulcro nos 
acontecimentos de sua época, como o 
crescimento da circulação de pessoas em todas 
as partes do mundo, produto dos fluxos 
migratórios advindos das grandes descobertas e 
da colonização que se impulsionava no “novo 
mundo” aliada à grande expansão do comércio 
internacional. 

Confirmando o pensamento acima, 
“partes afastadas do mundo podem entre si 
estabelecer relações pacíficas, as quais acabarão 
por se tornar legais e públicas, podendo assim 
aproximar cada vez mais o gênero humano de 
uma constituição cosmopolita” 35. 

Ante ao exposto, é certo que o 
estabelecimento do Direito Cosmopolita 
proposto no Terceiro Artigo Definitivo da obra 
kantiana em estudo, pugna, nas relações entre os 
povos, por leis públicas nas quais a violação de 
direitos praticadas em qualquer parte da Terra 
possa ser sentida pelos demais povos36. 

Mario Caimi37, ao buscar a melhor 
interpretação para o Direito Cosmopolita 
kantiano, indica a coexistência de duas 
tendências de explicação acerca deste fenômeno. 
A primeira, representada por autores como 



 

 

Hannah Arendt, Roger Hancock e Heinz-Gerd 
Schmitz, entende-o como o direito de livremente 
mover-se pelo mundo e realizando visitas à 
terras alheias, enquanto que a segunda, 
encabeçada por autores como Gerhard Funke, 
Georg Cavallar e Rudolf Malter, interpreta-o 
como o direito de reciprocidade de tratamento 
entre Estados e entre indivíduos de Estados 
diferentes. 

O chamado jus cosmopoliticum, com 
respeito à integridade, à igualdade de 
oportunidades e à reciprocidade entre os povos, 
é, na visão de Kant, o terceiro passo para que seja 
estabelecida a paz. Fechando-se, a partir deste, 
os eixos interdependentes e complementares 
abordados em sua À Paz Perpétua, partindo da 
pacificação republicana, passando pela formação 
da Federação de Estados livres (Völkerbund), 
chegando ao Direito Cosmopolita.  

Situação claramente exposta no trecho 
abaixo: 

[...] a ideia de um direito cosmopolita não é 
nenhuma representação fantástica e 
extravagante do direito, mas um 
complemento necessário de código não 
escrito, tanto do direito político como do 
direito das gentes, num direito público da 
humanidade em geral e, assim, um 



 

 

complemento da paz perpétua, em cuja 
contínua aproximação é possível encontrar-se 
só sob esta condição.38 

Nota-se que a paz, para muitos, algo 
inatingível, segundo Kant é o resultado de um 
projeto racional desenvolvido com a observância 
dos preceitos aludidos acima, formando o que 
ele denomina de Constituição Política 
(Staatsverfassung) Perfeita. 

Desta forma, resta evidente a importância 
do estudo da obra de Kant ainda não esgotada 
em seus pilares inovadores, mesmo após cerca 
de duzentos e quinze anos de sua publicação 
original: com a transformação do federalismo 
consubstanciado na associação dos Estados, 
defendido no Segundo Artigo Definitivo, no 
suplemento do pacto social que o 
constitucionalismo republicano assume no plano 
da política internacional, respeitando o 
multiculturalismo dos povos e os Direitos 
Humanos com vistas a possibilitar a expansão 
do pacifismo para além das fronteiras nacionais 
transferindo a outorga da resolução dos conflitos 
aos mecanismos jurídicos estabelecidos de 
comum acordo entre as nações que a integram, 
sem a pretensão de usurpação dos poderes 
estatais. 



 

 

2 Considerações sobre a soberania 
estatal 

No âmbito das relações internacionais a 
soberania é um dos pilares do jogo de interesses 
entre as nações, cuja construção pode ser 
remetida à Paz de Vestfália39, em 1648.  Segundo 
a lição de Williams Gonçalves e Guilherme 
Silva40, no que concerne às relações interestatais, 
coloca-se a regra absoluta de não intervenção em 
assuntos internos, não obstante os de ordem 
política e legal, como também os de ordem 
religiosa. De acordo com os estudiosos das 
relações internacionais, a soberania, bem como 
os conceitos essenciais de Estado e Território, 
não são estáticos, sofrendo influência direta dos 
contextos sócio-históricos em que são analisados.  

Para Dallari41, a soberania é uma 
concepção de poder estatal incontestável e o seu 
significado é verificado sobre o poder que exerce 
sobre os indivíduos e sobre todo o limite 
territorial do Estado. 

A abordagem de Luigi Ferrajoli sobre o 
tema em A Soberania no Mundo Moderno é 
esclarecedora, posto que o autor reapresenta as 
ideias, já expostas em linhas pregressas, do 
jurista espanhol Francisco de Vitoria. 



 

 

Para Ferrajoli, períodos de instabilidades 
e mudanças, o Estado torna-se um ente 
autônomo no cenário jurídico e político 
internacional. Deste quadro, o jurista italiano, 
retira duas consequências, a saber: 1. A negação 
do próprio direito internacional. 2. O espírito de 
potência e vocação expansionista e destrutiva 
(alimentando o paradigma da soberania estatal). 

Tal paradigma, ainda segundo Ferrajoli42, 
atinge seu auge e seu declínio na primeira 
metade do séc. XX, no período das duas guerras 
mundiais (1914-1945). Seu término é dado pela 
criação da ONU (Organização das Nações 
Unidas) em 1945 e pela Declaração Universal 
dos Direitos do Homem em 1948. Os dois fatos 
considerados chaves para tirar o mundo, ao 
menos no plano normativo, do Estado de 
natureza o levando para um Estado civil. A 
soberania deixa de ser livre e se subordina a 
duas normas fundamentais: 1. O imperativo da 
paz; 2. A tutela dos direitos humanos. Neste 
sentido, o autor preconiza que a carta da ONU 
equivale a um contrato social internacional, 
limitando o poder Soberano. 

Aduz ainda o mestre italiano que o 
Estado nacional como sujeito soberano encontra-
se, hodiernamente, em uma crise que surge sob 
dois prismas. De cima, o primeiro deles, por 



 

 

causa da transferência maciça para sedes 
supraestatais ou extraestatais de boa parte de 
suas atribuições – defesa militar, controle da 
economia, política monetária, combate à grande 
criminalidade. De baixo, devido aos impulsos 
centrífugos e processos de desintegração interna, 
os quais são engatilhados, de forma muitas vezes 
violenta, pelos próprios desenvolvimentos da 
comunicação internacional, e que torna sempre 
mais difícil e precário o cumprimento das outras 
duas grandes funções, a saber: a unificação 
nacional e a pacificação interna. 

A crise percebida por Ferrajoli e por 
outros pensadores do direito contemporâneo 
pode ser tomada como uma crise atinente à 
limitação da soberania face às transformações e 
exigências do mundo hodierno, e, uma 
consequência da situação atual do Estado, é a 
restrição de sua soberania. Antes vista como um 
instituto absoluto, ela passa a ser limitada pelo 
respeito, cada vez mais crescente, aos direitos 
humanos. Fato este que enseja a compreensão de 
que a soberania, hoje, pode ser relativizada e 
violada quando um Estado não cumprir sua 
função primaz de proteção aos seus cidadãos, ou 
quando, a própria autoridade estatal é sujeito 
ativo de graves violações dos direitos 
fundamentais de seu povo. 



 

 

Vale a lembrança, neste momento, de que 
a Declaração da Carta das Nações Unidas em 
1945 e a Declaração dos Direitos do Homem, em 
1948, conduzem também para o plano 
internacional os limites à soberania até então 
pertencentes exclusivamente à ordem 
intraestatal; ocorre, desta feita, um processo de 
internacionalização da proteção dos direitos 
fundamentais, exigindo dos Estados, uma práxis 
que se dirija tanto para seus interesses 
particulares quanto para aquilo que se observa 
como o interesse comum dos povos. 

3 O panorama contemporâneo 

É certo que mais de dois séculos se 
passaram desde o surgimento das ideias 
kantianas acerca de um jus cosmopoliticum. 
Diante do tempo transcorrido, ainda é possível 
adotar na atualidade os conceitos apresentados 
por Kant, em 1795? 

A resposta a esta indagação não foge ao 
estudo dos acontecimentos históricos que 
acompanharam o desenvolvimento do Direito 
Internacional, notadamente a partir do início do 
século XX, com a ocorrência de duas Guerras de 
alcance mundial, até os dias atuais, nos quais 
efervescem as preocupações acerca da paz e da 



 

 

guerra, dentre outros temas concernentes às 
relações interestatais. 

O opúsculo kantiano é uma obra em que 
a moral e a política se apresentam como entes 
indissociáveis; neste sentido, Kant acreditava na 
evolução da espécie humana sob o aspecto 
moral. Neste ponto de vista, o efeito pedagógico 
advindo do aprendizado com os horrores da 
guerra, e, a percepção de seus altos custos 
econômicos e sociais, unidos a um crescente 
sentimento de moralidade entre os cidadãos, 
concomitantemente ao desenvolvimento da ideia 
de um direito cosmopolita, transformaria a 
guerra em um recurso progressivamente fútil 
entre regimes democráticos.  

Com a criação dos Direitos do Homem, 
no panorama pós-guerra, novamente entra em 
cena essa esperança kantiana. E, nos dias atuais, 
conforme a retrocitada profecia de Kant, a 
violação de um direito num lugar da Terra acaba 
por refletir sobre toda a humanidade. 

No entanto, em face dos diversos 
interesses interestatais postos em jogo, 
notadamente no período que sucede às duas 
grandes guerras desaguando nos dias atuais, 
atingir o ideal kantiano demandou a utilização 
de instrumentos que, quando manuseados de 
forma eficaz, puderam auxiliar no cumprimento, 



 

 

ao menos parcial, desta tarefa hercúlea. 
Outrossim, entra em cena um novo formato de 
estruturação entre os Estados Soberanos, que, 
em função da necessidade de ajuda mútua e 
reciprocidade começam a se agrupar, formando 
as chamadas Organizações Internacionais, 
conforme será demonstrado abaixo. 

3.1 As Organizações Internacionais 

O ideário concernente à criação de 
instituições supranacionais não é recente. A 
intenção de unir Estados em torno de um só 
corpo político ou jurídico teve sua origem no 
pensamento dos mais diversos autores em seus 
respectivos momentos históricos, tendo como 
elemento comum, a imperiosa necessidade de 
buscar a colaboração entre os Estados. 

No intuito de aclarar o seu significado, 
adota-se a conceituação de Organização 
Internacional oferecida pelos professores 
Ricardo Seitenfus e Deisy Ventura43, segundo os 
quais: “as Organizações Internacionais são 
associações voluntárias de Estados constituídas 
através de um Tratado, com a finalidade de 
buscar interesses comuns por intermédio de 
uma permanente cooperação entre seus 
membros”. 



 

 

Neste sentido surgem, em um primeiro 
momento, a Sociedade das Nações (SDN), de 
curta duração, e, posteriormente, a Organização 
das Nações Unidas (ONU), como aparelhos 
interestatais de maior proporção.44 

3.1.1 Sociedade das Nações 

Após o choque da Primeira Guerra 
Mundial, diante da constatação da profundidade 
da tragédia humana e da destruição material 
decorrente da intensidade dos instrumentos 
bélicos utilizados no conflito, as nações mais 
influentes, em especial as vencedoras, 
conscientizaram-se da necessidade de criação de 
uma organização de caráter universal voltada 
para a paz e a segurança internacionais. Assim, é 
criada pelo Tratado de Versalhes, de 1919, a 
primeira organização de vocação universal, 
nomeada de Sociedade das Nações, cuja 
finalidade primaz era a manutenção da paz.  

Em linhas gerais, o Pacto ditava que, para 
o desenvolvimento da cooperação entre as 
nações e para a garantia da paz e da segurança 
internacionais, era indispensável que os Estados 
assumissem diversos compromissos; em 
especial, que não recorressem individual e 
unilateralmente à guerra, respeitando, desta 



 

 

feita, as normas de Direito Internacional, 
observando, com isto, as obrigações mútuas 
estabelecidas nos tratados e se relacionando sob 
os pilares da justiça e da honra.45 

Não resta dúvida de que a Sociedade das 
Nações, tendo sido a primeira organização de 
alcance mundial, com vistas à organização de 
um sistema de segurança coletiva, trouxe 
importantes contribuições para a comunidade 
internacional; desencadearam-se, a partir de seus 
pilares, inúmeros tratados de criação de 
organizações internacionais, com as mais 
diferentes finalidades e áreas de atuação; foi 
admitido o estabelecimento de uma força militar 
internacional de paz; incentivando uma cultura 
contrária à guerra nas relações internacionais e 
servindo como laboratório de aperfeiçoamento 
para a criação da ONU, nos anos subsequentes. 

Nesse sentido, na visão de Ricardo 
Seitenfus46, a Sociedade das Nações representa 
marco de grande relevância nas relações 
internacionais; de fato, ela foi a primeira 
organização de caráter universal e com a 
finalidade de manter a paz através de 
mecanismos jurídicos, fundamentada na 
associação intergovernamental de cunho 
permanente e nos Princípios da Segurança 



 

 

Coletiva e da Igualdade entre os Estados 
soberanos. 

Não obteve grandes êxitos, dentre outras 
motivações, em função do caráter simbólico e 
não vinculativo de suas deliberações, bem como 
pelo esvaziamento que o pacto sofreu com a 
ausência das grandes potências da época do 
cerne de suas deliberações. Porém, mesmo em 
face de seu relativo insucesso, especialmente em 
razão de não ter conseguido evitar a eclosão da 
Segunda Guerra Mundial47, a SDN perdurou, de 
fato, até o ano de 1939; mas, na esfera do direito, 
somente foi extinta em 1947, ano em que foi 
incorporada pela Organização das Nações 
Unidas. 

3.1.2 A Organização das Nações Unidas 

Em meados de 1945, mais uma vez sob o 
flagelo de uma Grande Guerra, renovou-se a 
consciência da necessidade de uma cooperação 
internacional para impedir novos conflitos 
mundiais. A necessidade de se (re)organizar o 
mundo por meio de instituições interestatais se 
fez evidente e o pensamento de Kant, 
demonstrado em seu opúsculo sobre a paz 
permanente, voltou à cena para oferecer os 
alicerces de diversas organizações 



 

 

internacionais, dentre as quais, a ONU merece 
destaque. 

O kantiano valor pedagógico dos 
horrores da guerra parecia determinar o 
discurso político das potências dominantes no 
período pós-Segunda Guerra Mundial. Estas se 
mostravam decididas a preservar suas próximas 
gerações dos horrores da guerra, que, por duas 
vezes, no breve espaço de tempo de uma vida 
humana, ocasionaram sofrimentos inexprimíveis 
à humanidade.  

Corroborando o entendimento acima, 
Shiguenoli Miyamoto aduz que: 

No clima de fim de guerra foi pensada e 
gestada aquela que se converteria na melhor 
experiência de instituição universal, 
envolvendo 51 governos signatários em 1945 
e atingindo, ao final do século XX, a marca de 
quase duas centenas de membros. A 
Organização das Nações Unidas concretizou-
se, portanto, almejando reunir os países do 
mundo com a finalidade, diz o preâmbulo de 
sua Carta, de ‘preservar as gerações 
vindouras do flagelo da guerra’ e ‘manter a 
paz e a segurança internacionais’.48 

Nesta perspectiva, a Organização das 
Nações Unidas nasce como a segunda tentativa 
de se institucionalizar um sistema de segurança 



 

 

coletiva. A Carta das Nações Unidas foi assinada 
em São Francisco, nos Estados Unidos da 
América, a 26 de junho de 1945, após o término 
da Conferência das Nações Unidas sobre 
Organização Internacional, entrando em vigor a 
24 de outubro daquele mesmo ano. 

Seguindo o ideário da Sociedade das 
Nações, a ONU passou a atuar buscando, num 
panorama posterior à Segunda Guerra Mundial, 
a paz e a segurança internacional. Ocorre que, 
assim como acontecera com a SDN, as 
contingências realistas desde logo se impuseram 
como verdadeiros empecilhos ao pleno alcance 
dos objetivos da nova organização de caráter 
global.  

Durante quase cinco décadas as Nações 
Unidas desempenharam sua função sob a 
desconfiança dos céticos, que, não acreditando 
em seu poder de decisão, criticavam a postura 
onusiana de aceitação passiva do confronto entre 
os blocos políticos encabeçados pelos Estados 
Unidos da América (EUA), defensor do 
capitalismo, e pela União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS), que patrocinava o 
socialismo.49 

Já no final do século XX, sem a presença 
da URSS no cenário internacional, com o fim da 
Guerra Fria, a combinação de desenvolvimento 



 

 

do regime do Direito Internacional dos Direitos 
Humanos e as crises humanitárias catastróficas, 
com destaque para Ruanda (1994) e Kosovo 
(1999), aperfeiçoaram o debate em torno das 
intervenções humanitárias; enfatizaram a 
necessidade de reconciliar os conceitos de 
soberania e direitos humanos no Direito 
Internacional, resgatando, com isso, a 
legitimidade da não intervenção, pelo 
estabelecimento de regras claras para o uso de 
intervenções com inquestionáveis propósitos 
humanitários. 

A análise de Jürgen Habermas sobre o 
tema destaca que, 

Com a fundação das Nações Unidas 
empreendeu-se um segundo assalto no 
sentido de estabelecer forças supranacionais 
capazes de agir em prol de uma ordem global 
pacifica, que ainda continuava incipiente. 
Com o fim do equilíbrio bipolar o terror, e 
apesar de todos os retrocessos, parece abrir-se 
a perspectiva de uma “política interna 
internacional” no campo da política 
internacional de segurança e direitos 
humanos.50 

O panorama ilustrado acima delimita o 
contexto histórico e político ideal para que se 
coloquem em debate as questões inerentes à 



 

 

pedra angular da doutrina intervencionista 
defendida pela Organização das Nações Unidas; 
de fato, inúmeros casos de violações dos Direitos 
Humanos ocorreram nas mais diversas partes do 
planeta e a ONU, por sentir a ausência de uma 
norma que autorizasse intervenções nos Estados 
transgressores, realizou análises, caso a caso, 
durante as últimas décadas. 

Resta evidente que o desenvolvimento de 
uma doutrina de proteção internacional dos 
direitos humanos confronta-se com o conceito de 
soberania clássico, até então aplicado nas 
relações internacionais. Nesta esteira, “o 
princípio da não intromissão foi minado durante 
as últimas décadas, mormente pela política dos 
direitos humanos.” 51 

Em face deste problema, o ex-secretário 
geral das Nações Unidas, Kofi Annan, requereu, 
no ano de 1999, a elaboração de nova diretriz de 
atuação nos casos de violações massivas de 
direitos humanos. Em resposta ao pedido de 
Annan, em 2001, surgiu, um relatório apontando 
a chamada doutrina Responsability to Protect 
(Responsabilidade de proteger), que, em linhas 
gerais, sugere alterações teóricas e práticas no 
tratamento oferecido ao tema das intervenções 
humanitárias pelo Direito Internacional; 
acarreta, com isto, uma abordagem que respeite, 



 

 

ao mesmo tempo, a importância do todo e a 
interdependência existente entre as partes 
envolvidas, propondo as responsabilidades de 
prevenir, reagir e reconstruir. 

4 A doutrina responsability to protect 
das Nações Unidas 

A doutrina conhecida como The 
Responsability to Protect, originada em setembro 
de 2001, num momento em que o mundo 
ocidental se via afrontado pelos ataques 
terroristas aos edifícios do complexo World Trade 
Center em Nova Iorque, teve o seu texto final 
aprovado pela Assembleia-Geral da ONU, 
somente em 2005; instituiu-se, a partir de seus 
preceitos, uma doutrina fundamental para as 
intervenções internacionais, consubstanciadas 
nas deliberações do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas.  

A aprovação deste novo paradigma gera 
o entendimento de que a “responsabilidade de 
proteger” passa a ser garantida tanto no que se 
refere à sua legalidade, uma vez que a ONU 
detém a salvaguarda do uso da força e da 
manutenção da paz e segurança internacionais52, 
quanto no concernente à sua legitimidade, dado 
que à ONU é conferido o status de mais 



 

 

importante organização internacional dotada de 
representatividade universal e que, em seu 
interior, tem a Assembleia Geral como órgão 
mais representativo53 com cada Estado-membro 
tendo direito a um voto.54  

No centro de suas “inovações”, merece 
grifo especial a relativização do conceito clássico 
de soberania, limitando-o para que ganhe espaço 
a “responsabilidade de proteger” das Nações 
Unidas, ao lado da supressão da pauta dos 
debates intervencionistas do termo “direito ou 
dever de ingerência”. 

No que concerne à soberania, as 
ponderações de Luigi Ferrajoli e Jürgen 
Habermas, transcritas em linhas anteriores, vão 
de encontro com as motivações das Nações 
Unidas.  

Já a concepção que leva ao 
reconhecimento de um “direito de ingerência” 
colocou os Estados em uma posição 
evidentemente defensiva em relação à adoção de 
qualquer doutrina oficial sobre intervenções 
humanitárias. E, cedendo, pois, às pressões neste 
sentido, com a intenção de evitar qualquer 
“desgaste” no cenário mundial, a International 
Commission on Intervention and State Sovereignty 
(ICISS) – Comissão Internacional Sobre 
Intervenção e Soberania Estatal –, em seu 



 

 

relatório, sugeriu a alteração da nomenclatura de 
“direito de ingerência” para a “responsabilidade 
de proteger”; desse modo, faz opção por uma 
solução mais branda que contempla o 
compromisso internacional para as 
circunstâncias que demandarem o auxílio 
humanitário. 

Com este marco, os argumentos 
onusianos evoluíram em duas linhas: a primeira 
relacionada à chegada de novos atores 
institucionais não estatais com responsabilidades 
de decisão em assuntos internacionais, bem 
como com alargamento das Nações Unidas, 
mediante a entrada em seu corpo de novos 
Estados membros que trouxeram consigo 
diferentes perspectivas e propostas de atuação 
comum, ofertando, desta feita, maior 
sustentabilidade representativa a uma resolução 
do problema; e, a segunda, versando sobre as 
novas condições sob as quais a soberania seria 
exercida a partir do ano de 1945.  

A partir desta alteração factual, o que se 
apreende por soberania e por acatamento da 
soberania não implicará nunca o respeito pelo 
direito de um Estado soberano poder exercer 
poder ilimitado sobre o seu povo; pois, agora se 
exige, não apenas o respeito às soberanias de 
outros Estados, como também àquela de ordem 



 

 

interna, traduzida pela responsabilidade do 
respeito à dignidade e aos direitos humanos 
básicos do seu próprio povo.  

Por esta razão, já se vê que, ao reclamar 
por esta dupla responsabilização dos Estados 
soberanos, as Nações Unidas autorizam-se a 
dizer que podem intervir na política interna de 
cada Estado; isto pode ocorrer não só em 
situações em que Estados soberanos são 
atacados por terceiros, mas, também, na defesa 
dos povos cujos direitos mais fundamentais 
sejam colocados em risco pela ação/omissão de 
seus próprios governos estatais. 

Neste prisma, dentre outras deliberações, 
seu relatório reconhece que: 

[...] a responsabilidade primária a esse 
respeito (proteção dos direitos humanos) 
permanece com o correspondente Estado, e 
que somente no caso de mostrar-se incapaz 
ou relutante em cumprir suas 
responsabilidades, ou é ele próprio quem 
comete os abusos, é que tal responsabilidade 
passará para a comunidade internacional.55 

Trata-se, portanto, de uma obrigação 
claramente subsidiária, só recebendo guarida 
quando o Estado não a cumpre, entrando em 
cena a comunidade internacional.  



 

 

A introdução de seis critérios para aferir a 
legitimidade de uma intervenção, seria, 
conforme o teor do relatório da ICISS, uma 
inovação. 

Porém, os parâmetros que serão 
alinhados no parágrafo que se segue constituem 
cópia fidedigna da tradição medieval da guerra 
justa, demonstrada nas linhas iniciais deste 
estudo. 

Os critérios que seguem abaixo serão 
tomados como diretrizes para a comunidade 
internacional, dizendo o momento e o modo 
como ela poderá efetuar a intervenção. São eles: 
a) “autoridade competente”, revelando-se aquela 
advinda de um organismo multilateral como a 
ONU; b) “justa causa”, consistindo na proteção 
humanitária em face de uma violação maciça; c) 
“intenção reta”, quando se emprega a força tão 
somente para a defesa dos direitos humanos, 
sem “aproveitar” a situação para levar adiante 
algum outro interesse; d) “último recurso”, a 
intervenção trata-se de um último recurso, pois a 
responsabilidade internacional é subsidiária em 
relação à nacional; e) “meios proporcionais”, 
pois não se pode provocar maiores perdas de 
vidas humanas e danos do que se visa proteger, 
e, f) “perspectivas razoáveis de êxito”, para não 



 

 

se criar falsas esperanças ou estimular maiores 
animosidades.56 

O documento introduzindo a 
responsabilidade de proteger é um dos mais 
importantes instrumentos que as Nações Unidas 
têm neste momento para auxiliar na resolução 
do dilema das intervenções humanitárias no 
mundo. A doutrina onusiana clássica, baseada 
em sua Carta de 1945, proibia ações de 
ingerência, pois, com estas, o número de mortes 
civis sofria grande aumento e o conflito se 
intensificava sempre que ocorria uma 
intervenção internacional. Além disto, a ONU 
partia de uma concepção de soberania que 
salvaguardava o direito de cada Estado agir 
dentro das suas fronteiras com autonomia, 
livrando-se de ingerências externas. A exceção, 
no entanto, situava-se no direito à assistência 
humanitária. 

Ante ao exposto, não se sabe ao certo os 
resultados que serão obtidos com a nova 
normativa onusiana, porém, ao menos uma 
inovação precisa ser aplaudida, qual seja, a 
mudança de paradigma observada ao se 
regulamentar, oferecendo, assim, alguma 
segurança jurídica aos atos, antes praticados sob 
o alvitre unilateral e individual de poucos. Sem 
dúvida, com tal inovação, a Organização das 



 

 

Nações Unidas se perfila de modo a se trilhar 
um caminho diferenciado no que concerne à 
proteção e efetiva promoção dos Direitos 
Humanos via de intervenções autorizadas por 
seu Conselho de Segurança57. 

Considerações finais 

Após o estudo da evolução dos conceitos 
de “guerra justa”, “soberania” e “direito 
internacional” foi possível traçar a 
fundamentação teórica em que se baseiam as 
contemporâneas intervenções internacionais 
referendadas pelas Nações Unidas. 

Pela análise comparativa realizada entre 
os pressupostos da doutrina da “guerra justa” e 
os dogmas da “responsabilidade de proteger” da 
ONU, adotada, a partir dos anos 2000, extraiu-se 
o entendimento de que, nos dias atuais, os 
pilares das relações internacionais repousam 
sobre paradigmas idealizados em outros 
momentos históricos, mas sempre com a 
preocupação de “mundialização” das regras 
aplicáveis; fortalece, assim, uma doutrina ampla 
com efeitos erga omnes. 

Igualmente, pela breve (re)leitura do 
ideário de Santo Agostinho, São Tomás de 
Aquino, Suarez, Vitoria, e Grócio, ao lado da 



 

 

lembrança do pensamento kantiano, versando 
sobre a paz perpétua, instrumentalizado por sua 
Aliança Federativa de Estados (Völkerbund), 
chega-se ao momento hodierno, constatando-se 
que, para além do tempo histórico em que foram 
refletidas e da ordem como foram enunciadas, as 
premissas que sugerem a possibilidade da 
“guerra justa”, a proteção interestatal, a paz 
permanente e o Direito Cosmopolita convergem 
para os fundamentos definidores da doutrina 
onusiana da “Responsabilidade de Proteger”. 

 A possibilidade de transição para o 
Direito Cosmopolita, idealizado em Kant, é 
percebida pela mudança de comportamento da 
comunidade internacional, principalmente da 
ONU. Antes, as intervenções só ocorriam em 
condições excepcionais; hoje, com a causa dos 
Direitos Humanos recebendo maior peso, e, com 
prenúncios de um Direito supranacional 
disciplinador das regras a serem adotadas nas 
relações interestatais, atos interventivos são cada 
vez mais frequentes, gerando, a partir disto, o 
retorno ao anseio kantiano de ordem jurídica 
única, com a aplicação de suas diretrizes aos 
Estados que desta organização fizerem parte. 

No entanto, caso haja otimismo no 
sentido de se dar como certa a alteração do 
cenário jurídico internacional, este deve 



 

 

encontrar freios, notadamente, nas dificuldades 
inerentes à mudança do Direito Internacional 
clássico para o Cosmopolita.  

Não se quer, com este estudo, simplificar 
tal processo mascarando suas inúmeras mazelas. 
O que se almeja é que seja realizada uma 
aproximação filosófica entre as reflexões do 
passado e os debates contemporâneos para que 
os equívocos de outrora, quando da tentativa da 
aplicação de uma doutrina de aceitação das 
“guerras justas” e de um Direito Cosmopolita 
não sejam repetidos em dias atuais. A aspiração 
que se faz essencial, hoje, reside em efetuar a 
aproximação entre os preceitos anunciadores da 
aceitação da guerra com causa justa e do jus 
cosmopoliticum com os fundamentos da nova 
ordem jurídica global que se (re)formula, 
especialmente a partir do início dos anos 2000, 
com a abertura dos debates sobre uma doutrina 
que apregoa em suas linhas a “Responsabilidade 
de Proteger”. 
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SOBRE A LIBERDADE 

INDIVÍDUO E SOCIEDADE EM STUART MILL 

Rodrigo Vitorino Souza Alves1 

Alexandre Walmott Borges2 

Resumo: Objetiva-se, com o presente estudo, 
discutir a questão da liberdade em Stuart Mill, 
tendo, como referenciais, de um lado o 
indivíduo e, de outro, a sociedade. A partir de 
pesquisa teórica, deduziram-se algumas 
conclusões, principalmente no sentido de se 
enfatizar que suas considerações sobre a 
necessidade do livre pensar e do diálogo 
ofereceram importante contribuição para se 
consolidar a “liberdade dos modernos”, 
constituindo uma sólida fundamentação para o 
direito fundamental à liberdade. 

Palavras-chave: Liberdade. Indivíduo. 
Sociedade.  



 

 

Abstract: The purpose is, with this study, to 
discuss the issue of freedom in Stuart Mill, 
having as reference on one hand the individual 
and on the other, the society. From theoretical 
research, they have deduced some conclusions , 
primarily in order to emphasize that his remarks 
about the necessity of free thought and dialogue 
offered an important contribution to 
consolidating the "freedom of the moderns", 
providing a solid grounding for the fundamental 
right to freedom. 

Keywords: Freedom. Individual. Society. 

Introdução 

A concepção que se tem hoje de liberdade 
não foi legada pela Grécia. Entre os gregos, o 
cidadão é livre enquanto participa da vida de 
sua cidade: a liberdade grega é liberdade 
política. Esse conceito, porém, não satisfaz o 
anseio moderno e contemporâneo pela 
liberdade. 

Benjamin Constant (1985, p. 10, 11) com 
maestria apresenta a distinção entre a liberdade 
na Grécia antiga e a liberdade dos modernos. 
Para os antigos, a liberdade consistia em exercer 
de modo coletivo e direto a soberania: 



 

 

deliberavam em praça pública sobre guerra e 
paz; concluíam com os estrangeiros tratados de 
aliança; votavam as leis ou pronunciavam 
julgamentos. Todavia, admitiam como 
compatível com essa liberdade a submissão 
completa do indivíduo à autoridade do todo. 
Para os modernos, o indivíduo é independente 
em sua vida privada, sendo a soberania do 
Estado limitada3. 

As origens da liberdade dos modernos 
são encontradas no Cristianismo. O homem não 
é simples animal, ele é criação à imagem e 
semelhança de seu Criador e, portanto, um ser 
dotado de dignidade. Além do mais, o ser 
humano será considerado individualmente, 
sendo o único responsável por seus atos e por 
eles será julgado. Daí a ideia de que as escolhas 
fundamentais feitas pelas pessoas devem ser 
respeitadas (MORANGE, 2004, p. 29, 30). 

No entanto, não apenas a teologia cristã, 
mas especialmente as teorias filosóficas do 
século XVIII contribuíram para a afirmação 
histórica da liberdade individual como direito 
do homem. Os ideais dos contratualistas 
influenciaram fortemente os redatores das 
declarações americana e francesa, documentos 
nos quais a liberdade individual foi reconhecida 
como direito inerente à condição humana. 



 

 

A partir dessa época, muitos foram os 
pensadores que se dedicaram à reflexão acerca 
da liberdade individual, fazendo-o sob 
diferentes perspectivas. No campo da filosofia 
política, especial destaque recebe o filósofo 
britânico John Stuart Mill (1806-1873), ao 
examinar o tema na obra entitulada On Liberty 
(Sobre a Liberdade), obra esta destinada ao 
estudo da “nature and limits of the power which 
can be legitimately exercised by society over the 
individual” (MILL, 1952a, p. 267). Os 
argumentos nela esboçados serão examinados a 
seguir. 

1 Vida e obra de Stuart Mill 

John Stuart Mill é considerado o mais 
notável filósofo de fala inglesa do século XIX. Foi 
economista, defensor da liberdade pessoal e 
política, assim como pensador e lógico de alta 
importância. Suas ideias, embora não 
completamente originais, são reconhecidas como 
algumas das mais profundas e efetivas defesas 
da visão político-liberal4 da cultura e da 
sociedade5. As raízes de seu pensamento 
encontram-se no empirismo de John Locke, 
George Berkeley e David Hume, assim como no 
utilitarismo de Jeremy Bentham. 



 

 

Mill nasceu em Pentonville, subúrbio de 
Londres, em vinte de maio de 1806. Desde sua 
infância, recebeu educação apurada. Filho do 
filósofo e historiador escocês James Mill, que 
também trabalhava na Companhia das Índias 
Orientais, Stuart foi educado por ele em casa, 
com a ajuda de Jeremy Bentham e Francis Place. 
Aos três anos começou a aprender grego, aos 
oito, latim, lógica aos doze e aos treze anos, 
economia política. Aos dezenove anos, quando 
trabalhava como escriturário da Companhia 
Britânica das Índias, seguindo os passos de seu 
pai e como secretário de Bentham, Mill 
organizou uma obra deste, Rationale of judicial 
evidence (Fundamentos racionais da evidência 
judicial), que lhe rendeu um colapso nervoso e, 
nos dois anos seguintes, um período de exaustão 
e depressão. Estudou, ainda, Direito Romano 
com o jurista inglês John Austin e economia com 
David Ricardo, amigos de seu pai. 

Conheceu Harriet Taylor em 1830, com 
quem se casou vinte anos depois, após a morte 
de seu marido. A sra. Taylor trabalhou com Mill 
em muitos de seus projetos, sendo que juntos 
completaram a obra On Liberty6. Nessa época, a 
saúde de Harriet estava comprometida, vindo a 
falecer de tuberculose na cidade francesa de 



 

 

Avignon em 1858, onde Stuart Mill viveu e foi 
também sepultado em oito de maio de 1873. 

Além do referido texto, são algumas de 
suas obras: Principles of Political Economy 
(Princípios de Economia Política), Utilitarianism 
(Utilitarismo), Representative Government 
(Governo Representativo), A System of Logic 
(Sistema de Lógica), The Subject of Women (A 
sujeição das mulheres), Three Essays on Religion 
(Três ensaios sobre religião) e sua Autobiography 
(Autobiografia). 

2 O princípio do dano e as intervenções 
do Estado na liberdade pessoal 

Diferente de como ocorre em outras 
formas de liberalismo, o fundamento de 
legitimação do governo em Mill não reside na 
teoria dos direitos naturais7 ou do contrato 
social8. As formas de governo são avaliadas de 
acordo com a capacidade que têm de permitir 
que cada pessoa desenvolva suas próprias 
capacidades em busca de uma maior felicidade9. 
A esse critério de julgamento ele nomeia 
“utilidade”. 

Mill compreende que o princípio da 
utilidade, ou da maior felicidade, avalia as ações 
como certas na proporção em que tendem a 



 

 

promover felicidade e erradas, quando 
provocam o oposto da felicidade. Em suas 
palavras: 

The creed which accepts as the foundation of 
morals, Utility, or the Greatest Happiness 
Principle, holds that actions are right in 
proportion as they tend to promote happiness, 
wrong as they tend to produce the reverse of 
happiness. By happiness is intended pleasure, and 
the absence of pain; by unhappiness, pain, and the 
privation of pleasure. (MILL, 1952c, p. 448) 

A abrangência dessa promoção de 
felicidade devida deve ser limitada. Há quem 
possa multiplicar a felicidade em larga escala, o 
que é certamente virtuoso; quem detém esse 
poder é reconhecido como “public benefactor”. 
Entretanto, isso é algo excepcional. Em todos os 
outros casos, o princípio da utilidade – utilidade 
privada – leva em consideração o interesse de 
algumas poucas pessoas (MILL, 1952c, p. 453, 
454), talvez aquelas diretamente afetadas pela 
conduta. 

Nesse sentido, pode-se dizer que uma 
conduta é virtuosa na medida em que promove 
a felicidade, e viciada enquanto provoque 
sofrimento. Ou ainda, toda conduta que é 
contrária aos interesses do homem como um ser 
em progresso são erradas. É da referida 



 

 

argumentação que se extrai o fundamento de 
legitimação do controle social. 

It must be utility in the largest sense, grounded on 
the permanent interests of a man as a progressive 
being. Those interests, I contend, authorize the 
subjection of individual spontaneity to external 
control, only in respect to those actions of each, 
which concern the interest of other people. (MILL, 
1952a, p. 272) 

O desenvolvimento do indivíduo em 
busca da satisfação dos próprios interesses e 
preferências ocupa lugar central na filosofia 
moral do pensador britânico, assim como em sua 
teoria política. Para ele, “man is the highest 
being on earth and should lead a life worthy of 
his status. His ‘destiny’ [...] consists in perfecting 
himself, in becoming the ‘highest’ or the ‘best 
thing’ he is capable of becoming” (PAREKH, 
2006, p. 40). Desse modo, a liberdade pode ser 
identificada como direito fundamental, sendo 
que a única intervenção legítima, seja ela 
individual ou coletiva, na liberdade pessoal de 
ação é aquela destinada à auto-proteção (MILL, 
1952a, p. 271), tendente, portanto, à produção de 
felicidade10. 

On Liberty apresenta o conflito existente 
entre governantes e governados, sugerindo que 
a tirania social é um perigo latente nas nações 



 

 

modernas e comerciais11. Ao utilizar a expressão 
“tyranny of the majority” (MILL, 1952a, p. 269), 
que toma de Tocqueville, Mill enfatiza que existe 
um limite para a intervenção legítima da 
coletividade na independência individual. O 
único princípio racional que governa a sociedade 
em relação ao indivíduo é o “princípio do dano”. 

Esse princípio deve reger de modo 
absoluto as relações entre a sociedade e o 
indivíduo, especialmente no que diz respeito 
àquelas de compulsão e controle, seja através de 
penalidades ou de coerção moral pela opinião 
pública. Enfim, o único propósito para que o 
poder seja exercido corretamente é a prevenção 
de danos (MILL, 1952a, p. 271)12. 

Se qualquer indivíduo comete um ato 
danoso a outros, há possibilidade de punição. 
Entretanto, naquilo que diz respeito apenas a ele, 
às ações que o afetem apenas, é de modo 
absoluto independente. Essa é a esfera 
individual de liberdade, compreendendo o 
domínio interior da consciência, o que requer 
liberdade de consciência, liberdade de 
pensamento, sentimento e opinião. Destas, é 
inseparável a liberdade de expressão, que 
precisa ser examinada ainda sob outra 
perspectiva, porquanto é pertinente também às 
relações entre indivíduos. Além disso, há a 



 

 

liberdade de gostos e buscas, de planejar a 
própria vida. Finalmente, da liberdade do 
indivíduo deflue a liberdade de indivíduos 
combinados, a saber, a liberdade de união para 
propósitos que não envolvam dano a outros 
(MILL, 1952a, p. 271-273). 

Em Mill, portanto, a liberdade é negativa. 
Trata-se do pensar, sentir, expressar e mover 
sem impedimentos postos pela coletividade ou 
por outros indivíduos. A única limitação 
legítima dessa liberdade é aquela motivada pela 
prevenção de danos aos outros. “Ninguém – seja 
um indivíduo ou um governo – tem o direito de 
restringir a palavra, a publicação de ideias ou a 
conduta de alguém, a não ser para evitar que 
esse alguém cause dano a outra pessoa” 
(ADAMS; DYSON, 2006, p. 117). Somente a 
prevenção do dano justifica a intervenção na 
liberdade13. 

O princípio consagrado por Mill, 
conhecido como “princípio do dano a outros” ou 
apenas “princípio do dano” (harm principle), 
opera como centro de sua doutrina e é a base de 
legitimação das normas penais nos países de fala 
inglesa, desempenhando um papel essencial 
desde o século XIX. Nos anos oitenta do século 
XX, o influente filósofo do direito americano, Joel 
Feinberg, esforçou-se para desenvolver o 



 

 

referido princípio (VON HIRSH in 
HEFENDEHL, 2007, p. 38, 39)14. 

Mill (1952a, p. 312) resume suas ideias em 
duas máximas: a primeira, que o indivíduo não 
precisa prestar contas à sociedade por suas 
ações, desde que elas sejam apenas de seu 
interesse; a segunda, que pelas ações que causem 
prejuízos aos interesses de outros, o indivíduo 
pode ser submetido a sanções, caso a sociedade 
entenda que a sanção seja necessária para fins 
protetivos15. 

Com efeito, John Stuart Mill é um intenso 
defensor da liberdade individual, empregando 
ainda grande esforço para justificar a 
necessidade e a utilidade da liberdade de 
pensamento e discussão, assim como da 
individualidade. 

3 Liberdade de pensamento e discussão 

Stuart Mill dedica-se à defesa da 
liberdade de pensamento e de expressão, 
especialmente diante de aparentes 
unanimidades e da imposição de dogmas 
religiosos. Entende ele que a livre expressão do 
pensamento é essencial para o bem-estar da 
humanidade e que é deveras pernicioso silenciar 
opiniões dissonantes. Apresenta alguns 



 

 

argumentos a seu favor, dos quais são 
destacados três. 

O primeiro deles é o da falibilidade. Se o 
indivíduo assume que suas ideias são corretas, 
ainda assim ele não pode impô-las a outros nem 
impedir que se manifestem. Isso porque, para 
Mill, o ser humano é um ser falível, e em razão 
dessa falibilidade, a manifestação de opiniões 
deve ser permitida. Silenciar uma opinião é 
assumir a própria infalibilidade: “If any opinion 
is compelled to silence, that opinion may, for 
aught we can certainly know, be true. To deny 
this is to assume our own infallibility” (MILL, 
1952a, p. 292). Observa-se, porém, que não há 
razão para se considerar todas as condutas ou 
opiniões humanas como sendo marcadas pelo 
erro, incoerência ou inconsistência. A 
possibilidade de errar, e não o erro propriamente 
dito, é que se presta como fundamento para o 
exercício da liberdade de expressão. 

Mill (1952a, p. 275) defende que nenhum 
governo tem autoridade para suprimir a 
liberdade de expressar uma opinião. Do 
contrário os governantes decidiriam a questão 
por toda humanidade, excluindo de todos a 
possibilidade de julgá-la. Além do mais, 
estariam assumindo que a certeza que têm da 
incorreção da opinião é uma certeza absoluta. 



 

 

Embora seja o dever dos governos e dos 
indivíduos formar opiniões verdadeiras, 
exercendo suas habilidades da melhor forma 
possível, entende o autor que não existe isso que 
se chama de certeza absoluta. Antes, há apenas 
uma certeza suficiente para guiar nossas 
próprias condutas. E esse grau de convicção 
somente pode ser alcançado se há completa 
liberdade de contradizer e desaprovar opiniões 
(MILL, 1952a, p. 276). 

Em todo caso, não é a certeza de uma ou 
de outra opinião que está em discussão. O 
problema não está em assumir uma opinião 
como certa ou errada, mas sim em fazer isso 
pelos outros (MILL, 1952a, p. 278). 

O segundo argumento defendido por 
Mill refere-se à importância do confronto de 
ideias. Para ele, a única maneira de conhecer 
integralmente uma matéria é ouvindo o que 
dizem pessoas que a examinam sob diferentes 
pontos de vista e que têm opiniões diversas. 

The only way in which a human being can make 
some approach to knowing the whole of a subject, 
is by hearing what can be said about it by persons 
of every variety of opinion, and studying all modes 
in which it can be looked at by every character of 
mind. No wise man ever acquired his wisdom in 
any mode but this; not is it in the nature of human 



 

 

intellect to become wise in any other manner. 
(MILL, 1952a, p. 276) 

O intelecto e a capacidade de julgamento 
da humanidade devem ser cultivados; isso 
ocorre na medida em que são examinados os 
fundamentos e o sentido de uma opinião, o que 
é feito por meio da apresentação de argumentos 
e contra-argumentos. É preciso que se ouça 
quem acredita em uma opinião, quem a defende 
com os melhores argumentos. Sem discussão, 
não apenas os fundamentos de uma opinião 
(ainda que correta) são esquecidos, mas seu 
próprio sentido. Além do mais, o confronto e a 
discussão fazem que uma opinião não seja 
apenas superstição, dogma, ou preconceito, mas 
ideia viva, o que é vital para o aprimoramento 
do conhecimento. Impedir a manifestação de 
uma opinião, afirma Mill (1952a, p. 275), é 
roubar a raça humana, tanto a posteridade 
quanto a geração presente. Somente por meio do 
confronto de ideias é que os seres humanos 
exercem sua racionalidade. A diversidade, 
portanto, não é um mal. 

Even if the received opinion be not only true, but 
the whole truth; unless it is suffered to be, and 
actually is, vigorously and earnestly contested, it 
will, by most those who receive it, be held in the 
manner of a prejudice, with little comprehension or 



 

 

feeling of its rational grounds. (MILL, 1952a, p. 
292) 

Além desses dois argumentos, destaca-
se na obra On Liberty outro: a possibilidade de 
complementação e de ponderação entre as 
opiniões. Para Mill (1952a, p. 288), uma das 
principais causas que fazem da diversidade de 
opiniões algo vantajoso e que permite à 
sociedade prosseguir em sua evolução 
intelectual é que, mesmo uma opinião sendo 
verdadeira, ela pode não conter toda a verdade. 
Por isso, “only by the collision of adverse 
opinions that the remainder of the truth has any 
chance of being supplied” (MILL, 1952a, p. 292). 
Isso se vê claramente na vida política, em que 
tanto um partido de ordem e estabilidade 
quanto outro de progresso e reforma são 
necessários para sua saúde. 

Nesse contexto, os efeitos da “tirania da 
maioria” são extremamente prejudiciais. 
Quando existem pessoas cujas opiniões são 
distintas daquela da maioria, da aparente 
unanimidade sobre um assunto, mesmo que essa 
esteja correta, é sempre possível que os 
dissidentes possam de algum modo trazer 
contribuições, que tenham algo digno de ser 
ouvido (MILL, 1952a, p. 290). 



 

 

Em todo caso, impedir o exercício da 
liberdade de pensamento e de expressão de 
opiniões é prejudicar o desenvolvimento e o 
bem-estar não apenas do indivíduo, mas da 
sociedade, da geração presente e das posteriores. 
A única restrição é aquela imposta pelo princípio 
do dano, ressalvando-se que meras ofensas à 
sensibilidade moral alheia não podem ser 
consideradas como danosas. 

Em síntese, para John Stuart Mill, uma 
vez que os homens são falíveis, que o diálogo 
coopera para a construção e consolidação do 
saber e que as opiniões são complementáveis e 
sujeitas à ponderação, deve-se permitir o livre 
expressar do pensamento. 

4 Individualidade e desenvolvimento 
humano 

Os argumentos apresentados por Mill 
não apenas fundamentam a liberdade de 
pensamento e de expressão, mas também a 
liberdade de agir. Não apenas ter opiniões, mas 
agir em conformidade com elas é indispensável 
para o desenvolvimento humano. 

Como exposto anteriormente, Mill 
assume que os seres humanos são falíveis, 
sujeitos ao erro. Por isso, não são perfeitos, 



 

 

completos e uniformes, mas imperfeitos, 
incompletos e diferentes, características essas 
frequentemente valorizadas, por exemplo, pelo 
fato de ninguém ter como excelente uma 
conduta que é cópia absoluta de outra (embora, 
por outro lado, não se defenda que todas as 
condutas devem ser absolutamente originais). 
Em decorrência dessa realidade multifacetada, 
as opiniões e os modos de vida são distintos, de 
modo que um indivíduo prefere uns em 
detrimento de outros. “But it is the privilege and 
proper condition of human being, arrived at the 
maturity of his faculties, to use and interpret 
experience in his own way” (1952a, p. 294). E 
isso faz não quando age por costume, mas ao 
fazer escolhas. 

Para Mill (1952a, p. 294), o exercício das 
faculdades de percepção, julgamento, atividade 
moral e atividade mental é privilégio do ser 
humano amadurecido16. Aquele que se deixa 
levar pelo costume ou que permite a qualquer 
outro determinar seu plano de vida necessita das 
referidas faculdades na mesma medida em que 
um símio delas necessita para imitação. Mas, 
aquele que faz escolhas as utiliza plenamente. 

He who lets the world, or his own portion of it, 
choose his plan of life for him, has no need of any 
other faculty than the ape-like one of imitation. He 



 

 

who chooses his plan for himself employs all his 
faculties. He must use observation to see, 
reasoning and judgment to foresee, activity to 
gather materials for decision, discrimination to 
decide, and when he has decided, firmess and self-
control to hold to his deliberate decision. (MILL, 
1952a, p. 295) 

A natureza humana não é máquina a ser 
construída a partir de um modelo e que faz 
exatamente o trabalho a ela prescrito. Antes, é 
como uma árvore, que precisa crescer e 
desenvolver para todos os lados, de acordo com 
a tendência de suas forças interiores que a 
tornam uma árvore viva. A nobreza dos seres 
humanos não está na existência uniforme; os 
homens tornam-se nobres quando cultivam a 
própria individualidade, aquilo que têm de 
peculiar, desde que não prejudique direitos e 
interesses alheios. Na proporção do 
desenvolvimento da individualidade, cada 
pessoa se torna mais valiosa para si e para os 
outros (MILL, 1952a, p. 295, 297). A liberdade, 
tanto de pensamento e expressão quanto de 
ação, portanto, é elemento essencial para o 
avanço da humanidade. 

Não basta, todavia, reconhecer a 
diversidade nos indivíduos. Uma vez que os 
indivíduos são diferentes, Mill (1952a, p. 299, 



 

 

302) entende que devem existir condições 
diferentes para que se desenvolvam. Pois, ao 
mesmo tempo em que um modelo de vida é 
sadio e entusiasmante para um indivíduo, para 
outro é destrutivo e entediante. Se não houver 
diversidade nos modos de vida, nas situações 
cotidianas (por exemplo: diferentes posições 
sociais, vizinhanças, profissões e modelos 
educacionais), os indivíduos não desenvolverão 
suas faculdades ao máximo de sua capacidade, 
nem tampouco atingirão a justa medida de 
felicidade. 

A imposição de um costume constitui 
verdadeiro impedimento ao avanço da 
humanidade, opondo-se ao desejo de alcançar 
algo melhor que o costumeiro, o que é chamado 
de espírito de progresso e de espírito de 
liberdade (embora deva haver liberdade também 
para não avançar). Com efeito, é na liberdade 
social que se encontram as maiores 
possibilidades para o avanço. 

The spirit of improvement is not always is not 
always a spirit of liberty, for it may aim at forcing 
improvements on an unwilling people; and the 
spirit of liberty, in so far as it resists such 
attempts, may ally itself locally and temporarily 
with the opponents of improvement; but the only 
unfailing and permanent source of improvement is 



 

 

liberty, since by it there are as many possible 
independent centres of improvement as there are 
individuals. (MILL, 1952a, p. 300) 

Convém ainda observar que a 
individualidade é melhor que a uniformidade 
social massiva, sendo esta consequência não 
apenas do terror e da tirania, mas também da 
democracia. Influenciado por Tocqueville, Mill 
entende que o perigo residente na democracia é 
aquele da supressão das diferenças individuais 
por meio do estabelecimento de valores 
correspondentes à opinião majoritária. Isso 
ocorre quando se impõe uma forma de vida 
condizente com a vontade da maioria em 
detrimento do desenvolvimento de opiniões e 
formas de cultura minoritárias (WILSON, 2009, 
p ). Como visto anteriormente, é o que afirma ser 
a “tirania da maioria”. 

Enfim, são duas as condições essenciais 
para o desenvolvimento humano: a liberdade e a 
variedade de situações17. Somente por meio da 
garantia de uma existência livre e da 
multiplicidade de circunstâncias, o que é feito 
especialmente ao se criar instituições sociais 
apropriadas18 e ao se permitir a diversidade, é 
que a individualidade pode ser desenvolvida e o 
bem-estar pode ser alcançado. 



 

 

Considerações finais 

O objetivo de John Stuart Mill era o 
desenvolvimento da humanidade, considerando 
como condições para atingi-lo a diversidade de 
situações e a liberdade protegida em face do 
Estado e pelo Estado, tendo como guia o 
princípio da utilidade. 

A obra On Liberty consiste em uma 
coerente fundamentação do direito individual à 
liberdade. Como visto, em Mill, por serem os 
homens falíveis, pelo fato de o diálogo cooperar 
para a construção do saber, e diante do caráter 
complementário das opiniões, a permissão da 
livre expressão do pensamento presta-se como 
“mola propulsora” ao avanço. 

Stuart Mill serve de modelo para reflexão 
sobre os problemas humanos em uma forma 
séria e civilizada, embora existam críticas 
igualmente sérias ao seu modo de refletir e às 
suas formulações, algumas das quais 
mencionadas no presente estudo. De todo modo, 
é inegável que Mill tenha um pensador de 
elevada categoria. A educação rigorosa que 
recebeu de seu pai e dos amigos deste lhe 
proporcionou o que Bergson descreveu como os 
“séculos de cultura” necessários para forjar um 
intelectual deste porte. Por certo, foi um dos 



 

 

pensadores liberais mais influentes do século 
XIX e um dos construtores da tradição liberal 
moderna. Suas obras influenciaram estudos em 
diversas áreas do saber, tais como filosofia, 
economia, direito, psicologia e religião. Sua 
teoria sobre o princípio do dano tornou-se o 
instrumento de legitimação e de limitação da 
intervenção penal em países de fala inglesa. Suas 
considerações sobre a necessidade do livre 
pensar e do diálogo contribuíram para a 
consolidação da “liberdade dos modernos”, 
constituindo uma sólida fundamentação para o 
direito fundamental à liberdade. 
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BREVE HISTÓRICO DO VALOR DA 

VIDA NO PENSAMENTO OCIDENTAL 

Émilien Vilas Boas Reis1 

Elizabeth Mayer2 

Resumo: Esse trabalho pretende fazer uma 
linha de reflexão sobre o conceito de vida e seu 
valor ao longo do pensamento ocidental. Nesse 
sentido, começa por abordar dois autores 
clássicos, Aristóteles e Santo Tomás de Aquino. 
O escrito avança pelo pensamento de Descartes e 
sua influência para o pensamento moderno. Élio 
Sgreccia e sua visão cristã da vida, Jürgen 
Habermas e sua visão laica sobre a vida 
encerram o texto.  

Palavras-chave: Vida; valor da vida; 
Aristóteles; Tomás de Aquino; modernidade; 
Élio Sgreccia; Jürgen Habermas. 

Abstract: This paper intends to make a line of 
reflection on the concept of life and value over 



 

 

Western thought. In this sense, it begins by 
addressing two classical authors Aristotle and 
Aquinas. The paper discusses Descartes and his 
influence to modern thought. Elio Sgreccia and 
its Christian vision of life, Jürgen Habermas and 
his vision of secular life ends the text. 

Keywords: Life, value of life, Aristotle, Thomas 
Aquinas; modernity; Elio Sgreccia, Jürgen 
Habermas.  

Introdução 

A vida é sem dúvida o mais importante 
valor individual que possuímos. Preservá-la faz 
parte do instinto natural da maioria dos seres 
vivos, principalmente para o homem que, além 
do instinto, possui também a razão, a 
consciência de si mesmo como um ser único 
dotado de particularidades. 

Porém, o que é vida? De que ela é 
composta? Em qual momento ela surge? 

Não são indagações novas. A 
preocupação vem desde a antiguidade, 
povoando a mente de cientistas e filósofos.  

O texto apresentado não tem a pretensão 
de esgotar esse conceito (trabalho para toda uma 
vida reflexiva), mas pretende permitir certo 



 

 

norteamento ao longo do pensamento ocidental. 
No primeiro capítulo Aristóteles (384 a.C. - 322 
a.C.) e Tomás de Aquino (1225 - 1274) serão os 
dois autores clássicos retomados no trabalho. 
Será verificada a importância do conceito de 
“alma” para esses pensadores e sua relação com 
o conceito vida. 

O segundo capítulo se iniciará com o 
surgimento do pensamento moderno com René 
Descartes (1596 - 1650) e sua influência para os 
pensadores posteriores refletirem o conceito de 
“vida”. Nesse percurso a análise crítica terá 
como embasamento o pensador alemão Hans 
Jonas (1903 - 1993).  

O capítulo seguinte vai abordar o 
pensamento do cardeal católico Élio Sgreccia 
(1938) e sua defesa do valor da vida pautado em 
princípios cristãos. Essa é uma, não a única, das 
chaves de leitura para se pensar a noção de vida 
na contemporaneidade.  

O último capítulo tem como base a obra 
de Jürgen Habermas (1928) “O futuro da 
Natureza”. Nesse caso há uma proposta de valor 
da vida a partir de um pensamento que se 
propõe laico.  

Mais do que soluções o texto se propõe 
possibilitar embasamentos teóricos para se 
pensar o valor da vida em um período em que 



 

 

tal conceito passou a ser banalizado em várias 
áreas da sociedade.  

1 Aristóteles e Tomás de Aquino 

Um dos primeiros a investigar o 
fenômeno da vida e que nos deixou substrato foi 
Aristóteles. Para ele, diz-se que o animado se 
distingue do inanimado pelo viver: 
(ARISTÓTELES, 2006, p. 21) “O viver se diz de 
fato em vários sentidos, pois dizemos que um 
ser vive caso tenha ao menos um dos seguintes 
atributos: nutrição, percepção, locomoção e 
intelecção”. 

Segundo a teoria Aristotélica, o homem, 
ser vivo, é composto de matéria (corpo) e forma 
(alma). Na releitura de Reale, 

[…] a matéria é potência, isto é, potencialidade, 
no sentido de que é capacidade de assumir ou 
receber a forma: o bronze é potência para a 
estátua, porque é efetiva capacidade, tanto de 
receber como de assumir a forma da estátua; a 
madeira é potência para os vários objetos que 
com ela podem ser feitos, porque é concreta 
capacidade de assumir as formas dos vários 
objetos. A forma configura-se, ao invés, como 
ato ou atuação da capacidade. […] Todas as 
coisas que possuem matéria têm sempre, 



 

 

como tais, maior ou menor potencialidade. 
(REALE, 1994, p. 362)  

Para Aristóteles, a matéria (corpo) é 
potência e a forma (alma) é ato. Todas as coisas 
materiais em geral são compostas de matéria e 
forma. Porém, os seres animados se diferenciam 
dos inanimados. Os primeiros possuem um 
princípio que lhes dão a vida, e esse princípio é a 
alma.  

A alma em sentido aristotélico é princípio 
e comanda a ordenação progressiva das partes 
do corpo, ela é substância e não qualidade.  

A alma é causa e princípio do corpo que vive. 
Mas estas coisas se dizem de muitos modos, e 
alma é similarmente causa conforme três dos 
modos definidos, pois a alma é de onde e em 
vista de que parte este movimento, sendo 
ainda causa como substância dos corpos 
animados. Ora, que é causa como substância, 
é claro. Pois, para todas as coisas, a causa de 
ser é a substância, e o ser para os que vivem é 
o viver, e disto a alma é causa e princípio. 
(ARISTÓTELES, 2006, p. 79-80) 

Sendo a alma o princípio de vida de todo 
ser vivo, Aristóteles a divide em três potências: a 
vegetativa, a sensitiva e a intelectiva. A 
intelectiva, mais complexa de todas e que 



 

 

abrange todas as outras, é a alma do ser 
humano. 

A alma vegetativa é o mais elementar 
princípio da vida e envolve a geração, a nutrição 
e o crescimento.  

Em relação à nutrição e ao crescimento 
afirma Aristóteles:   

 E visto que há três coisas – o que é nutrido, 
aquilo com que se nutre e o que nutre – a 
primeira (parte da) alma é o que nutre; o 
nutrido é o corpo que a possui; e aquilo que 
se nutre é o alimento (ARISTÓTELES, 2006, P. 
82).  

Segundo Reale (1994, p. 391): “A alma 
vegetativa preside à reprodução, que é o escopo 
de toda forma de vida finita no tempo. De fato, 
toda forma de vida, mesmo a mais elementar, é 
feita para a eternidade e não para a morte”.  

A alma sensitiva, a segunda função da 
alma, além das funções da alma vegetativa, 
engloba as sensações, os apetites e os 
movimentos.  

Reale (1994) enfatiza que a sensação é a 
mais importante característica da alma sensitiva. 
A chave da sensação está na doutrina metafísica 
da potência e ato. Temos faculdades sensitivas 
que não estão em ato, mas em potência, capazes 



 

 

de receber sensações a qualquer momento. 
Assim, a capacidade de sentir, torna-se sentir em 
ato ao contato com o objeto sensível.  

Também existem coisas que não são 
captadas por um único dos cinco sentidos, mas 
por todos: 

Quando um sentido capta o sensível próprio, 
a relativa sensação é infalível. Além dos 
sensíveis próprios, existem também os 
comuns, como, por exemplo, movimento, 
quietude, figura, grandeza, os quais não são 
percebidos por nenhum dos cinco sentidos 
em particular, mas podem ser percebidos por 
todos. (REALE, 1994. p. 393) 

Da sensação deriva-se a fantasia, que é a 
produção de imagens, e a memória, que é a 
conservação das mesmas. As outras duas 
funções são o apetite e o movimento. O apetite 
nasce em consequência da sensação: 

As plantas têm só a faculdade nutritiva, 
outros seres, ao invés, além desta, também a 
sensitiva. Mas se têm a sensitiva, têm também 
a apetitiva; de fato, o apetite é desejo, ardor e 
vontade, e todos os animais têm pelo menos 
um sentido, ou seja, o tato; mas quem tem 
sensação, sente prazer e dor, o aprazível e o 
doloroso, e quem os experimenta tem 



 

 

também desejo: efetivamente, o desejo é 
apetite do aprazível. (REALE, 1994, p. 394)   

Quanto ao movimento dos seres vivos, 
Aristóteles, segundo Reale (1994), diz que deriva 
do desejo. Esse é posto em movimento pelo 
objeto desejado, que o animal capta mediante 
sensações (sentidos). O apetite e o movimento 
dependem estritamente da sensação.  

A terceira parte da alma é a alma 
intelectiva ou racional, que contém um algo a 
mais em relação à vida sensitiva que, por sua 
vez, é superior em relação à vida vegetativa. 
Cumpre distinguir que o intelecto, em 
Aristóteles, é distinto dos sentidos. Este tem um 
órgão físico, aquele não tem, é objeto inteligível, 
está somente na alma. Somente o homem possui 
a alma intelectiva, englobando necessariamente 
as demais almas.  

Séculos mais tarde, Tomás de Aquino se 
dedica à releitura de Aristóteles, não sem forte 
influência cristã. Em sua obra “Suma Teológica”, 
retoma o tema da vida, do ser vivo, através da 
criação. Para ele: 

(..) a alma humana é entre as formas a mais 
elevada em nobreza. Por sua potência 
transcende a matéria corporal na medida em 
que tem uma operação e potência nas quais a 
matéria corporal não participa de maneira 



 

 

alguma. Essa potência chama-se intelecto. 
(AQUINO, 2002, p. 377) 

Nesse sentido, ao confrontar as teorias 
platônicas com a aristotélica acerca da questão se 
o princípio intelectivo se une ao corpo como 
forma, conclui: 

Não resta, portanto, senão o modo de 
Aristóteles: “Este homem conhece porque o 
princípio intelectivo é sua forma”. É, pois, a 
operação mesma do intelecto que permite 
provar que o princípio intelectivo se une ao 
corpo como forma. (AQUINO, 200, p. 376) 

Tomás de Aquino (2002, p. 385) sintetiza, 
em suas reflexões, o ora levantado por 
Aristóteles: “é antes a alma que contém o corpo e 
o faz ser uno, do que o contrário”. 

A alma para Tomás, que dá vida ao corpo 
seria, na primeira criação, o sopro de Deus.  

Na geração de homem para homem 
conclui: 

De fato, as operações vitais, como sentir, 
alimentar-se, crescer, não podem provir de 
um princípio exterior. Portanto, é preciso 
dizer que a alma preexiste no embrião, 
primeiro a nutritiva, depois a sensitiva, enfim 
a intelectiva”. (AQUINO, 2003, p. 880)  



 

 

Ambos os pensamentos filosóficos, um 
antigo e outro medieval, nos direcionam a 
resposta a indagação do que é a vida, e, 
particularmente, a vida humana. Vida é ser. É 
potência e ato, corpo e alma, movimento 
constante através da nutrição, sensibilidade, 
intelecto, conhecimento.  

2 A noção de vida na modernidade  

René Descartes (1596-1650), considerado 
precursor da filosofia moderna, imprimiu um 
novo modo de ver e de pensar as ciências, 
principalmente a filosofia e a matemática, sendo 
profundamente influenciado pela nova física e 
pela nova astronomia. Foi um descobridor e 
explorador incansável, ávido em transmitir suas 
descobertas. 

Para Descartes (2003, p. 349), todo saber, 
isto é, “toda filosofia é como uma árvore, cujas 
raízes são a metafísica, o tronco é a física e os 
ramos que procedem do tronco são todas as 
outras ciências”. A metafísica nos diz de que é 
feito e como é feito o mundo, ela “pre-screve” ao 
cientista o que ele deve buscar, que problemas 
são ou não relevantes e a que tipo de leis deve 
chegar. São, portanto, os fundamentos os quais 
devem ser buscados.  



 

 

O tronco é a física e os ramos são as 
ciências, de onde se colhem os frutos, das quais a 
medicina, a mecânica e a moral são as principais, 
sendo esta última a mais importante, colocando 
a filosofia como o último grau da sabedoria.  

Com este objetivo, e é neste ponto a 
grande virada do pensamento filosófico 
moderno, Descartes instaura um novo método 
para se chegar à verdade. Segundo ele, deve-se 
partir das evidências, ideias claras e distintas. 
Depois, deve-se reduzir cada proposição em 
partes, desarticulando o complexo no simples 
(método analítico) e, em seguida, partir destas 
intuições mais simples para se chegar 
novamente às mais complexas, através de um 
nexo de coesão, fazendo-se uma síntese; e, por 
último, aplicar uma meticulosa revisão e 
verificação de cada uma das proposições, 
passando novamente por dois pontos: primeiro 
verificar se a análise foi completa; segundo, se a 
síntese é correta.  

Segundo Reale e Antisere (2003), este 
novo método, conhecido como Cartesiano, 
rompeu com o dogmatismo dos filósofos 
tradicionais e reduziu o silogismo, até então 
usado como modo de filosofar, a um valor 
didático-pedagógico como descrito nas Regulae3: 



 

 

[Não pretendo condenar] o modo de filosofar 
que os outros cogitaram até agora e as 
máquinas dos silogismos prováveis, 
adequadíssimos para a polêmica, próprias 
dos escolásticos, já que exercitam e, pelo 
caminho da emulação, estimulam a 
inteligência das crianças, à qual é muito 
melhor dar forma com opiniões de tal espécie, 
embora pareçam incertas. (REALE, 
ANTISERE, 2003, p. 355) 

Para Descartes, a verdade deve ser clara e 
distinta. Para chegar a ela, é preciso suscitar a 
dúvida metódica, ou seja, submetê-la ao método. 
Em suas MEDITAÇÕES, pôs em dúvida a 
própria existência concluindo ser ela uma 
verdade, sendo autor da célere proposição: 
“penso, logo existo”.  

Assim, aplicando as regras da clareza e 
distinção, Descartes conferiu à vida humana 
uma “res cogitans4” no que se refere ao mundo 
espiritual e uma “res extensa5” no que concerne 
ao mundo material.  

Ao examinar a vida humana, estabeleceu 
a diferença entre espírito e corpo: 

[...] pelo fato de ser o corpo, por sua própria 
natureza, sempre divisível e o espírito 
inteiramente indivisível. Pois, com efeito, 
quando considero meu espírito, isto é eu 
mesmo, na medida em que sou apenas uma 



 

 

coisa que pensa, não posso aí distinguir 
partes algumas, mas me concebo como uma 
coisa única e inteira. E, conquanto, o espírito 
todo pareça estar unido ao corpo todo, 
todavia um pé, um braço ou qualquer outra 
parte estando separada do meu corpo, é certo 
que nem por isso haverá aí algo de subtraído 
a meu espírito. E as faculdades de querer, 
sentir, conceber, etc., não podem 
propriamente ser chamadas suas partes: pois 
o mesmo espírito emprega-se todo em querer 
e também todo em sentir, em conceber, etc. 
Mas ocorre exatamente o contrário com as 
coisas corpóreas ou extensas: pois não há uma 
sequer que eu não faça facilmente em pedaços 
por meu pensamento, que meu espírito não 
divida mui facilmente em muitas partes e, 
conseguinte, que eu não reconheça ser 
divisível. E isso bastaria para ensinar-me que 
o espírito ou a alma do homem é inteiramente 
diferente do corpo, se já não o tivesse 
suficientemente aprendido alhures. 
(DESCARTES, 1979, p.139) 

Desta forma, o homem é composto pela 
matéria, denominada “res extensa”, considerada 
tal como uma máquina, cujo funcionamento, 
necessariamente, teria de visar um fim, já que 
nenhuma máquina pode ser o fim em si mesma; 
e por uma “res cogitans”, o pensamento, algo 
imaterial, que confere ao ser humano o atributo 



 

 

da sensibilidade, levando-o à possibilidade de 
erro e à confusão. 

Para Descartes, o ser humano é o único 
possuidor da “res cogitans”, de uma 
interioridade que faz dele, segundo Hans Jonas, 
(2004, p. 70), “o único ser a que tem sentido 
atribuir-se um fim, já que só ele é capaz de se 
propor fins. Toda a vida restante, como produto 
da necessidade física, pode ser considerada 
como um meio para o ser humano”. 

Segundo Hans Jonas (2004, p. 69), esse 
dualismo cartesiano levou a natureza da vida a 
um beco sem saída. Ele atenta para o fato de que 
o conceito de alma sofreu profundas mudanças, 
deixando de ser o princípio da vida como o foi 
para Aristóteles e Tomás de Aquino para se 
transformar em uma dimensão, algo que carece 
de poder.  

As teses Cartesianas consideram a “vida” 
como um fato unicamente da física e a “alma” 
como um fato unicamente do homem. 
Depreende-se de Descartes duas correntes 
teóricas: uma mecanicista outra idealista. Para a 
corrente mecanicista, a “vida” é um 
comportamento particular do corpo, em 
consequência de uma estrutura corporal, que 
distingue uma classe de objetos na natureza, a 
dos autômatos naturais. 



 

 

Já para a corrente idealista, a “alma” 
equiparada à consciência, quer seja a capacidade 
de sentir, de desejar, de perceber, de pensar, não 
é exigida para nenhuma espécie de função física, 
e, por conseguinte, também não é para a vida; 
ela está presente no homem e ausente nos 
animais, mas, mesmo assim, não é um princípio 
de vida, que de qualquer maneira permanece 
um fenômeno estrutural-comportamental.  

Este modelo mecanicista da natureza, 
iniciado a partir de Descartes, passou a 
considerar cada estrutura, independente de sua 
origem, como um mecanismo em 
funcionamento composto de matéria e 
movimento. 

Segundo Jonas (2004), as perguntas pela 
origem sempre acompanharam as interrogações 
mais amplas acerca da natureza das coisas, e 
nisto a filosofia mecanicista não constituiu 
exceção. Seus princípios apontaram, por si 
mesmos, a duas direções distintas na 
investigação de todo fenômeno físico: a primeira 
foi analisar os sistemas físicos a partir dos 
princípios gerais da mecânica; a segunda foi a de 
reconstruir um possível surgimento destes 
sistemas a partir de estados prévios, ou seja, um 
indefinido estado primordial da matéria que, de 
acordo com os mesmos princípios gerais da 



 

 

mecânica, levariam, com o correr do tempo, a 
um sistema estável, como uma fase necessária do 
estado causal.  

Como exemplos destas duas direções 
podem ser considerados, por um lado, a teoria 
de Newton do sistema planetário como uma 
ordem subsistente, e, por outro, a teoria da 
nebulosa de Kant-Laplace sobre a origem desta 
ordem.  

Há, portanto para Jonas (2004), um novo 
conceito de origem que inverte a ideia mais 
antiga da superioridade da causa criadora sobre 
seu efeito. A causa deveria possuir “tanto 
quanto”, “não menos que” possuem as coisas 
que dela surgem. 

Segundo levantamentos históricos de 
Jonas (2004), o mundo dos seres vivos foi o que 
resistiu por mais tempo ao modelo mecanicista 
da origem. Somente no século XIX, com a Teoria 
Evolucionista de Darwin, é que conseguiram 
subordinar a vida a um esquema geral orgânico. 
Porém, quanto mais maravilhosa se manifestou 
a construção das estruturas orgânicas do ser, 
perante a análise científica, tanto menos seu 
surgimento pareceu capaz de ser entendido sem 
um propósito planificador.  

As máquinas naturais se demonstraram 
superiores às fabricadas pelo ser humano. A 



 

 

ideia do germe extremamente pequeno que 
“evolui” e se torna uma espécie era improvável. 
Contrapondo-se a ela, a “evolução”, no sentido 
literal, pressupunha a existência da espécie, ou 
seja, os progenitores provocavam não apenas a 
existência do descendente, mas, além disso, sua 
forma, pelo fato de também possuírem e 
transmitirem esta mesma forma.  

A teoria da evolução de Darwin concede 
às espécies o caráter da mutabilidade hereditária 
e da seleção natural das espécies. A 
mutabilidade explica-se pelo fato de que 
ocorreram uma série de modificações nos seres 
vivos, a partir de formas ancestrais, constituindo 
toda forma de vida a um sistema ramificado de 
famílias com uma origem comum, onde o 
simples antecede o complexo e as transições são 
paulatinas. Tais mutações podem ter ocorrido 
pelo decurso do tempo ou por forças externas, 
como, por exemplo, pela radiação, como se 
chegou a demonstrar nas experiências em 
laboratórios. Já a seleção natural das espécies 
deriva da competição e diferenças entre 
competidores em sua busca pela sobrevivência.  

Em relação ao homem, a teoria da 
evolução não o considera diferente de outros 
organismos. O evolucionismo ignorou 
totalmente a finalidade da vida, reduzindo o 



 

 

homem a um ser orgânico complexo, cuja vida 
se resume a um dinamismo contínuo, cuja 
estabilidade é um temporário equilíbrio entre 
forças que caracterizam uma estrutura bem 
sucedida, uma aventura casual sem um plano 
nem fim, cuja essência é mutável, determinada 
pelo ambiente, desprovido da clássica razão 
(homem racional), que ficou reduzida a um 
meio, entre outros, a ser utilizada como 
instrumento na luta pela sobrevivência. A Teoria 
Evolucionista minou a construção dualista 
cartesiana justamente em seu ponto mais fraco: o 
da “res cogitans”, não pressupondo no homem 
nenhuma realidade espiritual. 

Hans Jonas assim crítica e, ao final, 
questiona o Darwinismo e a biologia 
mecanicista, se eles são realmente capazes de 
fazerem justiça ao fenômeno da vida: 

A formabilidade passa a ser aqui 
instabilidade. Pois se é verdade que o sistema 
genético é o transmissor da hereditariedade, 
então a estabilidade –condição para uma fiel 
transmissão – há de ser sua virtude mais 
essencial. Mutações, neste caso, são uma 
perturbação da estabilidade, prejudicando a 
fidelidade das transmissões . Pode-se 
presumir que a perturbação deve-se a um 
fator externo (por exemplo, à radiação) que 
conseguiu romper as barreiras estabilizadoras 



 

 

do sistema, e seu efeito, quando considerado 
a partir do próprio sistema, nada mais é do 
que uma pane mecânica. Como se trata de 
uma avaria sofrida pelo sistema regulador de 
um organismo futuro, ela há de resultar em 
algo que do ponto de vista do padrão original 
só pode ser considerado como malformação. 
Por mais que casualidade possa ser “útil”, 
como desvio da norma, ela é “patológica”. 
Então, como avarias semelhantes do mesmo 
sistema genético sempre de novo ocorrem nas 
gerações subsequentes, a acumulação de tais 
deformações, sob o regime premiador da 
seleção, pode resultar em um padrão 
basicamente novo e enriquecido: mas o 
“enriquecimento” não deixaria de ser a 
proliferação de uma excrescência na 
simplicidade original, um fracasso da 
disciplina formal, com o beneplácito da 
seleção natural multiplicado por sempre 
novas repetições. E com isto, o alto grau de 
organização atingido por qualquer animal ou 
pelo ser humano se manifestaria como a 
gigantesca monstruosidade em que veio a se 
transformar a ameba original ao longo de 
uma longa história de enfermidades. Por mais 
tendencioso que isto possa parecer, outro não 
pode ser o quadro enquanto a mutação (e o 
que quer que possa contribuir também para a 
modificação genética) for considerada 
simplesmente como um acidente caprichoso, 
cujo aspecto danoso ou benéfico (e o danoso é 
de longe a regra geral) só é decidido mais 



 

 

tarde na loteria da seleção natural, isto é, a 
partir de fora, por meio da aprovação do 
ambiente (exceto quando a modificação afeta 
a capacidade de viver). De acordo com este 
modelo, que reflete o estado conceitual da 
genética contemporânea, na verdade toda 
forma “superior” é a forma anormal, uma 
variedade que em si não se diferencia da 
degeneração de formas “inferiores”, mas uma 
variedade da qual ficou comprovado que 
possui um valor diferenciado de 
sobrevivência. (JONAS, 2004, p. 62)  

3 Defesa do valor da vida humana 
através de uma visão cristã 
contemporânea 

Élio Sgreccia (1996, p. 93), em seu livro 
Manual de Bioética – I – fundamentos e ética 
biomédica, afirma que “a característica do vivente, 
sob o ponto de vista filosófico, está no fato de ele 
ser capaz de uma atividade que parte do sujeito 
vivente e tende a aperfeiçoar o próprio sujeito: 
vida é capacidade de ação imanente.”  

Oposto ao mecanicismo, em que a 
diferença entre vivente e não vivente é apenas 
uma diferença de grau e de complexidade, para 
Sgreccia (1996, p. 94), “o vitalismo, ou melhor, a 
teoria do organicismo, como se prefere dizer, 



 

 

afirma que no vivente as trocas e processos 
bioquímicos são tomados, informados e guiados 
por um novo princípio unificador, pelo qual o 
todo regula e determina as partes e as suas 
funções”. 

O vivente é, para o vitalismo, uma 
unidade substancial e específica: 

O organismo vivo pode ser considerado um 
enorme laboratório químico em miniatura no 
qual acontecem inumeráveis reações até 
muito complexas, tendentes todas elas a um 
mesmo fim: a manutenção do indivíduo. Esse 
princípio unificador é a alma do ser vivo. 
(SGRECCIA, 1996, p. 94) 

O vitalismo, após mais de vinte séculos, 
retoma Aristóteles na caracterização dos três 
reinos da vida: vegetativa, sensitiva e intelectiva. 
Segundo Sgreccia (1996), a distinção se dá hoje a 
partir de dois critérios: a autonomia do vivente e a 
superioridade do vivente em relação ao não 
vivente.  

Na vida vegetativa, o fim de agir 
imanente e a forma dessa ação são determinados 
e não opcionais. Na vida sensitiva (cognoscitivo-
sensorial), o vivente animal escolhe a forma do 
próprio agir através dos sentidos (alimentar-se 
de ervas ou fugir do homem). Na vida 
intelectiva, própria ao homem, a escolha é livre, 



 

 

não somente na execução e na forma, mas 
também no fim a que se destina a ação.    

Ao considerar o estudo bioetico, 
importante definir a separação entre a biologia e 
a filosofia, não sem antes levar em consideração 
o conhecimento e o saber da medicina e da 
biologia para encontrar o valor e a finalidade da 
vida, como bem assinala Sgreccia: 

[...] o problema sobre como surgiu a vida 
humana e como ela se organizou em seus 
usos e costumes não se identifica com o 
problema do valor dela, nem com a questão 
do seu porquê, ou seja, de seu fim. A biologia e 
a etnologia nos falam somente do como, a 
filosofia nos pergunta por quê, ou seja, indaga 
acerca do fim e do valor.  (SGRECCIA, 1996, 
p. 95) 

Várias teorias científicas vêm tentando 
explicar a origem da vida, em especial, da vida 
humana. As teorias baseadas na geração 
espontânea explicam o início da vida a partir de 
uma matéria inorgânica que, em determinado 
momento, por um contato complexo e por 
múltiplas reações químico-físicas, 
espontaneamente, se organiza como forma de 
vida. Estas teorias, ao se preocuparem somente 
em abordar o problema do como (biológico), 
negaram a especificidade da vida e o seu valor 



 

 

de superioridade em relação à realidade 
inorgânica. 

Outras tentam explicar a gênese da vida 
pela evolução ou transformismo, segundo a qual 
as espécies vivas derivam uma das outras, das 
mais complexas às menos complexas. Também 
se limitam aos elementos materiais da vida e não 
exaurem as respostas ao problema do por quê, a 
causa, o fim e o valor de cada forma de vida.    

É necessário, pois, repassar a 
problemática da origem da vida e, em seguida, 
enfrentar o discurso do seu valor. 

O evolucionismo trouxe consigo 
significativos avanços científicos na área 
biológica na tentativa de se descobrir o início da 
vida e comprovar suas teses de origem 
espontânea ou mutações genéticas. O fim 
perseguido não foi alcançado. Ao tentar provar a 
origem espontânea da vida por organismos 
simples, a conclusão foi de que ela simplesmente 
não existe. Nem mesmo em relação às bactérias e 
aos vírus pode-se dizer que há geração 
espontânea. Os testes realizados para comprovar 
as mutações genéticas foram insuficientes em 
relação às teses, entretanto, tais estudos levaram 
ao surgimento de uma nova ciência, a genética, 
que vem se aperfeiçoando e expandindo, 
conseguindo explicar parte do processo 



 

 

evolutivo, apesar de ainda não ter solucionado a 
questão principal sobre a origem da vida. 

Enfim, no campo científico, as pesquisas 
que tentaram explicar o surgimento da vida, em 
particular, a do homem, foram ineficazes.  

No campo filosófico, segundo Sgreccia 
(1996, p. 105), existem duas passagens 
metafísicas a serem enfrentadas: a primeira se 
refere ao princípio da criação; a segunda, ao 
princípio da espiritualidade do homem.  

O princípio da criação é mais bem 
compreendido se analisarmos que uma causa 
primeira e subsistente deverá trazer, em si, a 
explicação e a plenitude do ser: 

O princípio de causalidade ou de razão 
suficiente, que se fundamenta sobre a 
realidade e não apenas na mente humana, 
baseia-se, definitivamente, nos primeiros 
princípios de identidade e de não-
contradição: o ser não pode se originar do 
não-ser, o mais não pode ser explicado pelo 
menos. Esta filosofia primeira, presente já no 
pensamento clássico, foi impulsionada e foi 
aclarada pela Revelação cristã, mas 
permanece uma verdade de razão e de razão 
metafísica e é o que se afirma com o conceito 
de criação. (SGRECCIA, 1996, p. 105) 



 

 

 Independentemente das teorias e suas 
possibilidades, que a vida humana tenha 
brotado de elementos simples ou foi fruto de 
uma evolução, nada suprime a causalidade 
primeira, criadora, inteligente e ordenadora. O 
fenômeno vida, assim como qualquer outro, tem 
que ter uma explicação causal, como diz Sgreccia 
(1996, p. 106): “... a menos que se queira explicar 
a existência pelo nada, o que significaria não dar 
explicação alguma”. 

A segunda passagem metafísica é mais 
complexa, diz respeito ao valor da vida, à pessoa 
humana, à sua espiritualidade, aquilo que faz de 
cada um de nós um ser único, individuado.  

Como vimos, a partir de Descartes, as 
teorias preocuparam-se muito mais com as 
explicações científicas, biológicas e genéticas da 
formação do corpo humano e das outras formas 
de vida. Ignoraram, suprimiram ou 
simplesmente esqueceram o estudo da força 
impulsionadora, imaterial, que dá vida ao corpo, 
independentemente do nome dado a ela, quer 
seja sopro de vida, alma, espírito, razão, 
pensamento, etc.  

Segundo Sgreccia (1996, p. 111), o 
fenômeno da vida tem o seu vértice na vida 
humana: “o homem representa a forma mais 
rica, mais autônoma, mais ativa de vida, acima 



 

 

do reino dos vivos e no ápice da história natural 
do universo”.   

O ponto crucial é definir a pessoa, sua 
individualidade. O primeiro aspecto que deve 
ser posto em evidência, para Sgreccia (1996, p. 
113) “é o caráter espiritual, intelectivo e moral da 
pessoa: a pessoa é unidade de espírito e corpo”. 

Neste sentido, necessário precisar o que 
se entende por espiritualidade, alma espiritual 
ou espírito e, feito isso, esclarecer como esta vida 
espiritual está unida à corporeidade.  

Para Sgreccia (1996), a espiritualidade da 
alma tem, classicamente, como fundamento, o 
princípio da proporcionalidade entre causa e 
efeito. Há no homem, como nos animais, 
atividades de caráter biológico e corpóreo 
explicáveis pela vitalidade vegetativo-sensorial, 
mas há também atividades de caráter imaterial, 
de tal gênero, que, mesmo que provocadas pela 
sensibilidade, são exercidas em um nível 
superior: são a percepção das ideias universais, a 
capacidade de reflexão e a liberdade (incluso o 
amor, as emoções). Tais atividades não se 
explicam senão por uma energia de ordem 
superior, não ligada à matéria, uma fonte 
imaterial e, por isso, espiritual.  

A espiritualidade é esta fonte de energia 
que se manifesta emanando do sujeito que 



 

 

exerce as atividades sensoriais, atividades estas 
perceptíveis e capazes de entrar na 
autoconsciência espiritual do homem. No 
espírito, existe e coexiste, junto com o intelecto, 
uma consciência unificadora e reflexa da 
corporeidade. 

 Maritain (1982), citado por Sgreccia 
(1996, p. 115), assim assinala a noção escolástica 
da alma humana: 

A alma humana é o primeiro princípio de 
vida do corpo humano e a forma substancial, 
a enteléquia desse corpo. Segundo a filosofia 
biológica de Aristóteles, a alma humana é 
também um espírito, uma substância 
espiritual capaz de existir separada da 
matéria, pois a alma humana é o princípio 
radical de uma potência espiritual, cuja ação é 
intrinsecamente independente da matéria. A 
alma humana é ao mesmo tempo uma alma e 
um espírito, e a sua própria substancialidade, 
a sua própria substância e existência 
comunicam-se a toda a substância humana, 
para torná-la o que ela é, para torná-la 
subsistente e existente. (In SGRECCIA, 1996, 
p. 116) 

Recentemente, segundo Sgreccia (1996), a 
demonstração da espiritualidade da alma foi 
calcada e fundamentada de forma existencial na 
“dialogicidade” do eu, na capacidade de se 



 

 

reportar ao outro, de “estar com os outros”, de 
“estar no mundo”, a “dialogicidade eu-tu”. 
Porém, esta perspectiva supõe e não substitui a 
essência espiritual do espírito.  

Assim, por mais teorias que possam ter 
surgido em relação à alma, filosoficamente, 
Sgreccia assim a define: 

 A alma em sentido filosófico é entendida 
como princípio de operações vitais e pode-se 
usar o termo para indicar o princípio das 
funções vitais vegetativas, sensoriais e 
racionais; fala-se, portanto, de alma 
vegetativa, sensitiva e racional, ainda que nos 
refiramos mais comumente, com o termo 
“alma” e “animação”, à alma racional e 
espiritual. (SGRECCIA. 1996, p. 116)  

Ainda, para Sgreccia (1996, p. 117): “A 
espiritualidade da alma, uma vez reconhecida, 
comporta duas outras consequências que lhe 
dizem respeito: se a alma é espiritual, segue-se 
então que ela não pode provir do corpo e, além 
disso, que é imortal”. 

 Se não pode provir do corpo pelo 
princípio metafísico da impossibilidade de fazer 
derivar o espiritual do material, segundo 
Sgreccia (1996, p. 117): “deve-se concluir que no 
homem, um ser composto de alma espiritual e 
corporeidade, a alma deverá ter um princípio 



 

 

originante diferente e espiritual. Daí a tese da 
criação direta da alma individual por parte de 
Deus”. 

Já a imortalidade da alma deriva de sua 
imaterialidade. Para Sgreccia (1996), 
demonstrada a espiritualidade da alma e sua 
criação por parte de Deus, não se pode deixar de 
concluir a favor da imortalidade. Se a 
espiritualidade da alma e sua criação provêm de 
Deus, somente pela vontade do criador é que se 
poderia perder sua existência.  

É essa alma que faz do ser humano uma 
pessoa, um ser transcendente, não em sentido 
absoluto, como o criador é para os cristãos, mas 
em relação à realidade infra-humana e aos 
interesses sociais e políticos. 

Em relação às realidades infra-humanas, 
a pessoa é transcendente sob o ponto de vista 
ontológico e axiológico. Segundo Sgreccia (1996, 
p. 129), “a pessoa, enquanto capacidade de 
autoconsciência e de autodeterminação, supera 
por novidade, o nível ontológico e valorativo do 
mundo material; é o mundo que adquire 
significado na pessoa humana, a qual representa 
o fim do universo”.  

Para ilustrar esta transcendência, citamos 
a seguinte passagem de Maritain (1977) apud 
Sgreccia (1996):  



 

 

Quando dizemos que um homem é uma 
pessoa queremos dizer que ele não é somente 
uma porção de matéria, um elemento 
individual da natureza, como são elementos 
individuais da natureza um átomo, uma 
espiga de trigo, uma mosca, um elefante. O 
homem é, sim, um animal e um indivíduo, 
mas não como os outros. O homem é um 
indivíduo que se governa por si mediante a 
inteligência e a vontade; existe não só 
fisicamente, pois há nele um existir mais rico 
e mais elevado, uma superexistência 
espiritual no conhecimento e no amor. É 
assim, de certo modo, um todo e não apenas 
uma parte; é um universo à parte, um 
microcosmo, no qual o grande universo pode 
estar contido todo inteiro e por meio do 
conhecimento; por meio do amor pode se dar 
livremente a outros seres, que são para ele 
como que outros ele mesmo, relação esta cujo 
equivalente não se pode encontrar em todo o 
universo físico. Em termos filosóficos, isso 
quer dizer que na carne e nos ossos humanos 
há uma alma que é um espírito e que vale 
mais que o universo todo. A pessoa humana, 
por mais dependente que seja dos menores 
acidentes da matéria, existe pela própria 
existência de sua alma, que domina o tempo e 
a morte. É o espírito que é a raiz da pessoa. 

A noção de personalidade supõe assim a de 
totalidade e de independência; por mais 
pobre e oprimida que ela possa ser, uma 



 

 

pessoa como tal é um todo e, enquanto 
pessoa, subsiste de maneira independente. (In 
SGRECCIA, 1996, p. 129) 

Em relação aos interesses sociais e 
políticos de uma sociedade, a pessoa não deve 
ser considerada como parte de um todo, nem a 
sociedade como um “organismo vivo”. É do 
cerne da pessoa que nasce a sociedade, e não o 
contrário. Para Sgreccia (1996, p. 130): “a 
dissolução da pessoa no social e no coletivo 
representou e representa ainda a mais grave 
catástrofe da humanidade”. 

4 Defesa do valor da vida humana 
através de uma visão laica 

Sem abandonar as premissas anteriores, 
incumbe investigar o valor da vida pós-
concepção, sob o prisma de uma visão laica, 
como ela se desenvolve e qual futuro está por 
vir.  

Tomemos como norte os ensinamentos 
de Habermas, filósofo contemporâneo, dedicado 
ao estudo do futuro da natureza humana, cuja 
maior preocupação é impor limites éticos ao 
desenvolvimento científico.  



 

 

Para Habermas (2004), os modelos da 
vida ética vão evoluindo e se modificando no 
decorrer da transformação social. A filosofia 
acreditava que a “vida correta” era um modelo 
exemplar digno de imitação, seja pelo indivíduo 
ou pela comunidade política. O liberalismo 
político de John Rawls marca o fim dessa 
evolução:  

A “sociedade justa” deixa a critério de todas 
as pessoas aquilo que elas querem “iniciar 
com o tempo de suas vidas”. Ela garante a 
todos a mesma liberdade para desenvolver a 
autocompreensão ética, a fim de formar uma 
concepção pessoal da “boa vida” segundo 
capacidades e critérios próprios. (RAWLS 
apud HABERMAS, 2004, p. 5) 

 De outro lado, Kierkegaard (1984), 
também citado por Habermas (2004, p. 9), foi o 
primeiro pensador a reformular a questão ética 
de um modo surpreendentemente inovador e a 
responder de maneira substancial e com 
formalismo suficiente, assim descrito: 

O indivíduo precisa recobrar a consciência de 
sua individualidade e de sua liberdade. Ao se 
emancipar de uma reificação que ele mesmo 
se impingiu, ganha ao mesmo tempo 
distância de si mesmo. Ele se recupera da 
dispersão anônima de uma vida num átimo 



 

 

reduzida a fragmentos e confere à própria 
vida continuidade e transparência. Na 
dimensão social, tal pessoa é capaz de 
assumir a responsabilidade pelos próprios 
atos e contrair compromissos com seus 
semelhantes. Na dimensão temporal, a 
preocupação consigo mesmo cria uma 
consciência da historicidade de uma 
existência, que se realiza nos horizontes do 
futuro e do passado, simultaneamente 
entrecortados. (HABERMAS, 2004, p. 9)  

Kierkegaard (1984), segundo Habermas 
(2004, p. 8), responde à questão ética e 
fundamental da própria vida com um conceito 
pós-metafísico do “poder ser si mesmo”. Para 
Habermas (2004, p. 10), Kierkegaard considera 
que “toda a atenção se destina sobretudo à 
estrutura do poder ser si mesmo, ou seja, à 
forma de uma autorreflexão ética e a uma 
escolha de si mesmo, determinada pelo interesse 
infindável em que o projeto de vida tenha êxito”.  

Esta ética pós-metafísica de Kierkegaard 
também permite a caracterização de uma vida 
não fracassada: 

Os enunciados universais sobre os modos do 
poder ser si mesmo não são descrições 
estanques, mas possuem um valor normativo 
e força de orientação. Na medida em que essa 
ética do juízo se abstém não do modus 



 

 

existencial, mas do direcionamento 
determinado de projetos de vida individuais e 
de forma de vida particulares, ela satisfaz as 
condições de pluralismo ideológico. É, porém, 
interessante observar que a moderação pós-
metafísica esbarra nos seus limites, quando se 
discutem questões relativas a uma “ética da 
espécie”. (HABERMAS, 2004, p. 17) 

Habermas (2004) atenta para o fato de 
que as moderações pós-metafísicas esbarram nos 
seus limites quando a questão discutida passa a 
ser a “ética da espécie”. O progresso das ciências 
biológicas e o desenvolvimento das 
biotecnologias nos possibilitam um novo tipo de 
intervenção. O que antes era “dado” como 
natureza move-se atualmente no campo da 
intervenção orientada para um objetivo. Não se 
trata de uma crítica aos louváveis avanços do 
conhecimento científico, mas em saber se a 
implementação dessas conquistas afeta a nossa 
autocompreensão, como seres que agem de 
forma responsável e de que modo isso se ocorre. 

Segundo Habermas (2004), até 
recentemente, a constituição genética natural dos 
recém-nascidos e, por conseguinte, as condições 
orgânicas iniciais para sua futura história de 
vida, escapavam da programação e da 
manipulação intencional feitas por terceiros. 



 

 

Nossa biografia compõe-se de uma matéria da 
qual podemos “nos apropriar” e pela qual 
podemos “nos responsabilizar”. 

O que se coloca a disposição hoje é algo 
bem diferente, assim descrito por ele: 

Um dia, quando os adultos passarem a 
considerar a composição genética desejável 
dos seus descendentes como um produto que 
pode ser moldado e, para tanto, elaborarem 
um design que lhes pareça apropriado, eles 
estarão exercendo sobre seus produtos 
geneticamente manipulados uma espécie de 
disposição que interfere nos fundamentos 
somáticos da autocompreensão espontânea e 
da liberdade ética de uma outra pessoa e que, 
conforme pareceu até agora, só poderia ser 
exercida sobre objetos, e não sobre pessoas. 
Desse modo, mais tarde os descendentes 
poderão pedir satisfação aos produtores do 
seu genoma e responsabilizá-los pelas 
consequências, indesejáveis do seu ponto de 
vista, desencadeadas no início orgânico de 
sua história de vida (HABERMAS, 2004, p. 
19).  

Em Habermas (2004), a decisão 
irreversível que uma pessoa toma em relação à 
constituição “natural” de outra, faz surgir uma 
relação interpessoal desconhecida que fere nossa 
sensibilidade moral, assim prevista: 



 

 

 [...] o adulto, nesse caso, permaneceria 
totalmente dependente da decisão tomada 
por um terceiro e que não pode ser 
reconsiderada, e não teria a chance de 
estabelecer a simetria da responsabilidade, 
necessária para o relacionamento entre peers 
(iguais), segundo o caminho retroativo de 
uma auto-reflexão ética. Ao descontente 
restaria apenas escolher entre o fatalismo e o 
ressentimento. (HABERMAS, 2004, p. 20) 

Corroborando, neste sentido, a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia 
(Conselho Europeu, 2000) prevê:  

Artigo 3º 
Direito à integridade do ser humano 
1. Todas as pessoas têm direito ao respeito 
pela sua integridade física e mental. 
2. No domínio da medicina e da biologia, 
devem ser respeitados, designadamente: 
a) o consentimento livre e esclarecido da 
pessoa, nos termos da lei, 
b) a proibição das práticas eugênicas, 
nomeadamente das que têm por finalidade a 
seleção das pessoas, 
c) a proibição de transformar o corpo humano 
ou as suas partes, enquanto tais, numa fonte 
de lucro, 
d) a proibição da clonagem reprodutiva dos 
seres humanos. 



 

 

Habermas (2004) se refere também à 
Alemanha, onde, além das proibições acima, a 
“barriga de aluguel” e a “eutanásia” são 
proibidas. Posição diferente é a dos Estados 
Unidos e de outros países, aonde tais práticas 
vêm sendo deliberadamente permitidas.  

Para se compreender a questão sobre a 
eugenia liberal e suas consequências, é 
necessária a discussão em torno da 
autocompreensão ética da espécie humana. 

Habermas (2004) relata que o encontro da 
medicina reprodutiva e da técnica genética 
conduziu ao método do diagnóstico genético de 
pré-implantação (DGPI), onde se torna possível 
submeter o embrião, que se encontra em um 
estágio de oito células, a exames genéticos de 
precaução, como também criou perspectivas 
para produção de órgãos e intervenções para 
modificação genética com fins terapêuticos, via 
utilização destas células, denominadas pela 
ciência de células-tronco embrionárias ou células 
totipotentes. 

Neste sentido: 

[...] surge a necessidade de separar essa 
eugenia “negativa” (como parece ser 
justificada) daquela “positiva” (inicialmente 
considerada injustificada). Por razões 
conceituais e práticas, esse limite entre as 



 

 

duas é flutuante e, portanto, a intenção de 
conter as intervenções genéticas que beiram 
esse limite do aperfeiçoamento genético de 
características nos confronta com um desafio 
paradoxal: justamente nas dimensões em que 
os limites são pouco definidos, precisamos 
traçar e impor fronteiras precisas. 
(HABERMAS, 2004, p. 27) 

Kollek citado por Habermas (2004, p. 29), 
considera que a aplicação da técnica de pré-
implantação vincula-se à seguinte questão 
normativa: “É compatível com a dignidade 
humana ser gerado mediante ressalva e, 
somente após um exame genético, ser 
considerado digno de uma existência e de um 
desenvolvimento?” Habermas (2004, p. 29) ainda 
acresce: “Podemos dispor livremente da vida 
humana para fins de seleção?” 

Ambos os temas, o do DGPI e o da 
pesquisa sobre células-tronco, partem da 
perspectiva da auto-instrumentalização e da 
auto-otimização. Desta combinação, destacam-se 
dois problemas: o da intangibilidade da pessoa 
humana, até então ordenada moralmente e 
garantida juridicamente e o da indisponibilidade 
do modo natural de sua representação corporal.  

Wolfgang van den Daele apud Habermas 
(2004, p. 34), afirma que podemos falar da 



 

 

tentativa de uma “moralização da natureza 
humana”: “Aquilo que se tornou tecnicamente 
disponível por meio da ciência deve voltar a ser 
normativamente indisponível por meio do 
controle moral.” 

Até agora, as regras normativas 
simplesmente se ajustaram às transformações 
sociais. Com os novos desenvolvimentos 
técnicos, Habermas considera que há 
necessidade de um novo tipo de 
regulamentação.  

Do ponto de vista sociológico a hoje 
despreocupada aceitação social das mudanças 
cientificas não deverá diminuir no futuro, 
enquanto a tecnicização da natureza humana 
puder ser fundamentada pela medicina com a 
expectativa de uma vida mais saudável e longa. 

Historicamente, as discussões sobre os 
avanços tecnológicos não detiveram a técnica. 
Na visão de van den Daele (1987), citado por 
Habermas (2004, p. 35), “as intervenções 
legislativas surgem na liberdade da pesquisa 
biológica e no desenvolvimento da técnica 
genética como tentativas vãs de se opor à 
tendência de liberdade que domina a 
modernidade social”. 

Se mudarmos o olhar, como sugere 
Habermas, a visão é outra:  



 

 

Por certo, podemos ter um quadro totalmente 
diferente quando entendemos a “moralização 
da natureza humana” no sentido da auto-
afirmação de uma autocompreensão ética da 
espécie, da qual depende o fato de ainda 
continuarmos a nos compreender como 
únicos autores de nossa história de vida e 
podermos nos reconhecer mutuamente como 
pessoas que agem com autonomia. 
(HABERMAS, 2004, p. 36) 

Diante de tal quadro, Habermas (2004) 
sugere uma proteção jurídica que vise a 
restringir, por meio de dispositivos legais, o 
direito fundamental a um patrimônio 
hereditário não manipulado, se a ponderação 
moral e a formação democrática da vontade 
conduzissem a esse resultado. 

Porém, como bem sustenta, do ponto de 
vista liberal, as novas técnicas de reprodução, a 
substituição de órgãos ou a morte medicamente 
assistida, apresentam-se como um aumento da 
autonomia pessoal. As críticas, muitas vezes, se 
voltam não quanto às premissas liberais, mas 
quanto às práticas duvidosas da morte e na 
retirada de órgãos (seu exato momento, a 
subordinação da vida a um laudo médico, à ética 
médica, etc.) e quanto às consequências sociais e 
indesejáveis da eutanásia. Também há os que 
encontram boas razões para a utilização e o 



 

 

conhecimento de um diagnóstico genético 
preditivo.  

As consequências parecem ser 
imperceptíveis, mas Habermas assim assinala: 

A técnica genética está deslocando a fronteira 
entre essa base natural indisponível (base 
física – que somos por natureza) e o “reino da 
liberdade”. A distinção entre essa “ampliação 
da contingência”, relativa à natureza 
“interna”, e as ampliações semelhantes da 
nossa margem de opção está na circunstância 
de a primeira “modificar a estrutura geral da 
nossa experiência moral”. (HABERMAS, 
2004, p. 39) 

Para Ronald Dworkin, citado por 
Habermas (2004, p. 40), a técnica genética 
produz uma mudança de perspectiva para as 
condições consideradas até o momento como 
inalteráveis para o julgamento e a ação moral: 

 Faz-se uma distinção entre aquilo que a 
natureza criou, incluindo a evolução, [...] e 
aquilo que iniciamos no mundo com o auxílio 
desses genes. Tanto num quanto noutro caso, 
essa distinção traça um limite entre o que 
somos e o modo como lidamos com essa 
herança sob nossa própria responsabilidade. 
Esse limite crucial entre o acaso e a livre 
decisão forma a espinha dorsal da nossa 



 

 

moral. [...] Tememos a perspectiva de que os 
homens projetem outros homens, pois essa 
possibilidade desloca a fronteira entre o acaso 
e a decisão, que está na base de nossos 
critérios de valor.  (In HABERMAS, 2004, P. 
40) 

O debate filosófico em torno da 
admissibilidade do uso de embriões, 
exclusivamente para pesquisa e do DGPI, 
moveu-se até agora no canal da discussão sobre 
o aborto. Na Alemanha, por exemplo, após 
longo debate, foi regulamentado que a 
interrupção da gravidez até a 12ª semana, apesar 
de ser considerada um ato ilegal, é isenta de 
pena. 

As questões sobre o aborto norteiam a 
discussão em diversos países, mas toma 
dimensões diferentes quando se trata da 
liberação do uso instrumental de embriões: 

A polarização entre os partidários “Pro life6” e 
aqueles “Pro Choice7” dirige a atenção para o 
status moral da vida humana daquele que 
ainda não nasceu. O lado conservador espera 
poder impedir os temidos desenvolvimentos 
da técnica genética, apelando para a proteção 
absoluta do óvulo fertilizado. […] Hoje, o 
campo liberal daqueles que privilegiaram o 
direito de autodeterminação da mulher em 
relação à proteção da vida do embrião em 



 

 

seus primeiros momentos está dividido. 
Quem se deixa conduzir por intuições 
deontológicas não quer simplesmente dar seu 
aval aos atestados utilitaristas de não-objeção 
a respeito da liberação do uso instrumental de 
embriões. (HABERMAS, 2004, p. 42) 

Habermas (2004) destaca que o uso do 
diagnóstico genético de pré-implantação 
distingue da interrupção da gravidez em 
aspectos relevantes: primeiro, porque a rejeição 
de uma gravidez indesejada (autodeterminação 
da mulher) colide com a proteção do embrião; 
segundo, porque a proteção da vida do feto 
entra em conflito com considerações de pais que, 
ponderando a questão como se fosse um bem 
material, recusam embriões não correspondentes 
a determinados padrões de saúde. 

Esse tipo de controle deliberado coloca 
um novo aspecto em jogo – a instrumentalização 
de uma vida humana, produzida sob condições 
e em função de preferências e orientações 
axiológicas de terceiros.  

As discussões baseadas no aborto 
fracassam ao tentar alcançar uma descrição 
ideologicamente neutra quanto ao status moral 
da vida humana prematura, aceitável a todos os 
cidadãos de uma sociedade secular. Segundo 
Habermas (2004, p. 44): “Um lado descreve o 



 

 

embrião no estágio prematuro de 
desenvolvimento como um “amontoado de 
células” e o confronta com a pessoa do recém 
nascido, a quem compete à dignidade humana 
no sentido estritamente moral”. 

E completa: “O outro lado considera a 
fertilização do óvulo humano como o início 
relevante de um processo de desenvolvimento já 
individualizado e controlado por si próprio”. 
Para Habermas (2004, p.44), segundo esta 
concepção, “todo exemplar biologicamente 
determinável da espécie deve ser considerado 
como uma pessoa em potencial e como um 
portador de direitos fundamentais”.   

Porém, ambos parecem não se dar conta 
de algo considerado como “indisponível”, que 
mesmo que o embrião não seja um “sujeito de 
direitos”, é portador de direitos fundamentais 
inalienáveis. Segundo Habermas (2004, p. 44), 
“indisponível não é apenas aquilo que a 
dignidade humana tem”:  

Ela não é uma propriedade que se pode 
“possuir” por natureza, como a inteligência 
ou os olhos azuis. Ela marca, antes, aquela 
“intangibilidade” que só pode ter um 
significado nas relações interpessoais de 
reconhecimento recíproco e no 



 

 

relacionamento igualitário entre as pessoas. 
(HABERMANS, 2004, p. 47)  

É neste universo, das relações e 
interações interpessoais possíveis, que se 
encontra a capacidade de impor regras morais. 

Para Habermas, o ser humano nasce 
dependente e, apenas pela socialização é que 
realiza a individualização da história de sua 
vida. O recém nascido é identificado como “um” 
ou “um de nós” e aprende aos poucos a 
identificar-se a si mesmo:  

Uma vez que o ser humano nasce 
"incompleto”, no sentido biológico, e passa a 
vida dependendo do auxílio, da atenção e do 
reconhecimento do seu ambiente social, a 
imperfeição de uma individualização, fruto 
de sequências de DNA torna-se 
momentaneamente visível quando tem início 
o processo de individualização social. A 
individualização da história de vida realiza-se 
por meio da socialização”. […] O ser 
geneticamente individualizado no ventre 
materno, enquanto exemplar de uma 
comunidade reprodutiva, não é 
absolutamente uma pessoa “já pronta”. 
Apenas na esfera pública de uma 
comunidade linguística é que o ser natural se 
transforma ao mesmo tempo em indivíduo e 



 

 

em pessoa dotada de razão. (HABERMAS, 
2004, p. 48)  

Na visão de Habermas (2004), a vida 
humana, ainda em estágio embrionário e antes 
de ser inserida em contextos públicos de 
interação, enquanto ponto de referência dos 
nossos deveres, goza de proteção legal, sem ser, 
por si só, um sujeito de deveres e um portador 
de direitos humanos.  

Na vida pré-pessoal da criança que cresce 
in útero, em que os pais, de certo modo, já se 
comunicam com ela, tem-se com ela e em 
consideração a ela, deveres morais e jurídicos. 
Esta vida também conserva um valor integral 
para a totalidade de uma forma de vida 
eticamente constituída. Nesse aspecto, segundo 
Habermas (2004, p.51) “dá-se a distinção entre a 
dignidade da vida humana e a dignidade 
humana garantida juridicamente a toda pessoa”. 

Outra questão que se impõe é sobre 
inserção da moral numa ética da espécie 
humana. Habermas (2004, p. 57) defende que “a 
tecnicização da natureza humana altera a 
autocompreensão ética da espécie de tal modo 
que não possamos mais nos compreender como 
seres vivos eticamente livres e moralmente 
iguais, orientados por normas e fundamentos”. 
O problema é assim levantado: 



 

 

A manipulação da composição do genoma 
humano, progressivamente decifrado, e a 
expectativa de muitos pesquisadores de genes 
de em breve poder controlar a evolução 
abalam a distinção categorial entre o subjetivo 
e o objetivo, entre o que cresce naturalmente e 
o que é fabricado em esferas que até o 
momento não estiveram a nossa disposição. 
Trata-se da neutralização biotécnica de 
distinções categoriais profundamente 
enraizadas, que até hoje, em nossas 
autodescrições, supúnhamos invariantes. Isso 
poderia alterar nossa autocompreensão ética 
da espécie de tal forma, que também a 
consciência moral seria afetada – a saber, as 
condições naturais de crescimento, mediante 
as quais podemos nos compreender como 
únicos autores de nossas próprias vidas e 
como membros da comunidade moral com 
direitos iguais. Suponho que saber que o 
próprio genoma foi programado possa 
perturbar a auto-evidência em virtude da 
qual existimos enquanto corpo vivo ou, de 
certa forma, que nos faz “ser” nosso corpo, o 
que daria origem a um novo tipo de relação 
particularmente assimétrica entre as pessoas. 
(HABERMAS, 2004, p. 59) 

Desta alteração na nossa 
autocompreensão numa ética da espécie, 
necessário que se faça um paralelo entre o “ser 
natural” e o “ser fabricado”.  



 

 

Para Habermas (2004, p. 64), “atualmente 
pesquisa genética e o desenvolvimento da 
técnica genética são justificados à luz de 
objetivos biopolíticos relativos à nutrição, à 
saúde e ao prolongamento da vida”. Estas são as 
justificativas terapêuticas dos cientistas para 
convencer a sociedade de que as pesquisas e 
técnicas genéticas podem trazer avanços para a 
vida humana.   

Porém, a ciência genética avança, a 
passos largos, com o objetivo de atingir o poder 
de criação, “confeccionando” pessoas com 
determinadas características, destinadas a 
determinadas tarefas, cuja vida será também 
determinada por terceiros. Em um primeiro 
momento, o que é produzido e o que é 
naturalmente concebido, não se diferenciarão: 

Na medida em que a evolução aleatória das 
espécies move-se para o campo de 
intervenção da tecnologia genética, e, por 
conseguinte, da ação que é de nossa 
responsabilidade, as categorias que, no 
mundo da vida, separam o que é produzido e 
o que se transforma por natureza passam a 
não se diferenciar mais. (HABERMAS, 2004, 
p. 65) 

Para Hans Jonas (1985), citado por 
Habermas (2004, p. 66), “‘Produzir’ significa aqui 



 

 

liberar na corrente do devir, em que o produtor 
também se move”. Ou seja, seria o poder do 
criador sobre a criatura. Em outra passagem, 
assim Jonas (1979, p. 61) resume este poder: “O 
homem quer tomar em suas mãos sua própria 
evolução, a fim não meramente de conservar a 
espécie em sua integridade, mas de melhorá-la e 
modificá-la segundo seu próprio projeto”. 

Segundo Habermas (2004), as 
intervenções na genética humana transforma a 
dominação da natureza em autodominação, que 
altera nossa autocompreensão ética da espécie, 
podendo afetar condições necessárias para uma 
conduta de vida autônoma e uma compreensão 
universalista da moral.  

Jonas, citado por Habermas (2004, p. 67), 
levanta a seguinte questão: “Mas de quem é esse 
poder – e sobre quem ou o quê? Obviamente, 
trata-se do poder atual sobre o que está por vir, 
que são os objetos indefesos de decisões prévias, 
tomadas pelos projetistas de hoje. O reverso do 
poder atual é a servidão posterior dos vivos em 
relação aos mortos.” 

Como Habermas afirmou acima, a 
diferenciação começa a surgir a partir do 
momento do autoconhecimento daquele que foi 
fabricado e daquele concebido naturalmente:   



 

 

Na medida em que o indivíduo em 
crescimento, manipulado de forma eugênica, 
descobre seu corpo vivo também como algo 
fabricado, a perspectiva do participante da 
“vida vivida” colide com a perspectiva 
reificante dos produtores ou artesãos. Pois, ao 
decidir sobre seu programa genético, os pais 
formularam intenções que mais tarde se 
converterão em expectativas em relação ao 
filho, sem, contudo, conceder ao seu 
destinatário, o filho, a possibilidade de uma 
reconsideração. […] Os pais tomaram a 
decisão sem supor um consenso e somente 
em função de suas próprias preferências, 
como se dispusessem de uma coisa. Como, 
porém, essa coisa se transforma em pessoa, a 
intervenção egocêntrica assume o sentido de 
uma ação comunicativa, que poderia ter 
consequências existenciais para o ser em 
crescimento. (HABERMAS, 2004, p. 71). 

Importante, antes de tudo, estabelecer a 
diferenciação entre a eugenia negativa e a 
positiva. Os eugenistas liberais buscam um 
nivelamento destas diferenças, as simplificando, 
com o objetivo de justificar os avanços 
científicos.  

A eugenia negativa tem o objetivo clínico 
de curar uma doença ou proporcionar uma vida 
saudável. Para tanto, o paciente dá seu 
consentimento. Já a eugenia positiva tem o 



 

 

objetivo de determinar os genes da pessoa 
futura. Neste caso, o consentimento é de um 
terceiro, gerando uma reificação da natureza 
humana. 

Para tal intervenção pré-natal, um paciente 
preventivamente “curado” (eugenia negativa) 
pode, no futuro, comportar-se, enquanto 
pessoa, de forma diferente de alguém que 
vem a saber que sua constituição genética foi 
programada (eugenia positiva) – por assim 
dizer, sem o acordo virtual e somente em 
função das preferências de um terceiro. 
Somente nesse acaso a intervenção genética 
assume a forma de uma “tecnicização” da 
natureza humana. (HABERMAS, 2004, p. 73) 

Desta forma, segundo Habermas (2004, p. 
74) “intervenções que alteram as características 
genéticas constituem um fato da eugenia 
positiva quando ultrapassam os limites 
estabelecidos pela “lógica da cura”, ou seja, da 
ação, supostamente aprovada, de evitar males.  

Para conter os abusos da eugenia liberal é 
preciso que haja limites à sua adoção, 
respeitando os sujeitos envolvidos neste 
processo. Questões como a proibição de 
instrumentalização do ser humano, suas 
consequências para a autonomia de uma vida e a 
autocompreensão moral do indivíduo devem ser 



 

 

pensadas. Neste sentido, é a preocupação de 
Habermas: 

Independente da extensão com que uma 
programação genética realmente estabelece as 
qualidades, as disposições e as capacidades 
da futura pessoa e determina seu 
comportamento, é o conhecimento posterior 
que essa pessoa toma da situação que poderia 
intervir na sua auto-relação com sua 
existência corporal e psíquica. Quando um 
indivíduo em crescimento passa a saber do 
design que outra pessoa projetou para ele, a 
fim de alterar características em sua 
constituição genética – na sua autopercepção 
objetivante -, a perspectiva de ter sido 
produzido pode sobrepor-se àquela de ser 
um corpo vivo que cresce naturalmente. 
(HABERMAS, 2004, p. 74) 

Esta instrumentalização pode violar 
alguns critérios, assim delineados: 

O “si mesmo” do objetivo em si, que devemos 
considerar na outra pessoa, manifesta-se 
especialmente na autoria de uma conduta de 
vida, que se orienta segundo exigências 
próprias. Cada um interpreta o mundo a 
partir de sua própria perspectiva, age 
conforme os próprios motivos, esboça os 
próprios projetos, persegue os próprios 



 

 

interesses e intenções e é a fonte de pretensões 
autênticas. (HABERMAS, 2004, p. 77)  

Arendt (1959), citada por Habermas 
(2004, p. 81), considera que a naturalidade do 
nascimento cumpre papel conceitualmente 
necessário desse início indisponível. Liga o início 
enfático da vida humana à autocompreensão de 
sujeitos agentes, capazes de, espontaneamente, 
“fazer um novo começo”, assim definido por ela: 
“O reinício que vem ao mundo junto com todo 
nascimento só pode se impor como válido 
porque ao novo recém-chegado é atribuída a 
capacidade de fazer ele mesmo um novo 
começo, ou seja, de agir”.  

Nesse novo começo, a identidade pessoal 
começa a formar com a história de vida, sendo o 
próprio indivíduo autor de sua história, sendo-
lhe possível fazer, a qualquer momento, uma 
autocompreensão revisória de si mesmo.    

 No entanto, “si mesmo” de uma pessoa que 
fosse exclusivamente produto de um destino 
determinado e imposto apenas pela 
socialização escaparia na corrente de 
constelações, relações e relevâncias atuantes 
em sua formação. […] A indisponibilidade do 
destino natural que, por assim dizer, é 
anterior a um passado parece ser essencial 
para a consciência da liberdade – mas será 



 

 

que o seria também para o poder ser si 
mesmo enquanto tal? (HABERMAS, 2004, p. 
83)  

Sobre esta questão, conclui Habermas 
(2004, p. 83), “A pessoa programada não é capaz 
de entender a intenção do programador, inserida 
nela por meio do genoma alterado, como um 
fato natural ou como uma circunstância 
contingente, que limita seu campo de ação”. 

Para conter estas consequências é, pois, 
necessário impor limites morais à eugenia.  

Neste aspecto, Habermas (2004, p. 84), 
aduz que “o espaço ético de liberdade para fazer 
o melhor de uma vida que pode fracassar, 
também é determinado por capacidades, 
disposições e qualidades condicionadas 
geneticamente”.  

Uma programação eugênica de 
qualidades que pais cuidadosos vincularam 
antes do nascimento, não faz muita diferença, 
tão logo a pessoa em questão transforme essa 
expectativa em suas próprias aspirações e 
conceba sua reconhecível vocação sintomática 
como uma chance e um compromisso com seu 
próprio esforço.  

Contudo, em casos de intenções dissonantes, 
percebe-se que o destino natural e o 



 

 

determinado pela socialização distinguem-se 
num aspecto moralmente relevante, conforme 
diz Buchanan, em citação de Habermas:  

Mesmo que um indivíduo não esteja mais 
limitado pelos efeitos de uma escolha dos pais 
do que ele ou ela teria ficado pela natureza 
não modificada, a maioria de nós pode sentir 
algo diferente em relação a aceitar os 
resultados de uma loteria natural em 
contrapartida a aceitar os valores impostos 
por nossos pais. A força desse sentimento de 
limitação pode ser muito diferente. 
(BUCHANAN apud HABERMAS, 2004, p. 
85) 

Kierkegaard, primeiro ético moderno, 
citado por Habermas (2004, p. 86) aduz que 
“visto que mesmo uma ‘delegação 
psiquicamente’ interessante das crianças só pode 
ocorrer no âmbito das razões, os indivíduos em 
crescimento têm, em princípio, uma chance de 
responder e de se libertar retroativamente”.  

Neste diapasão, assim complementa 
Habermas:  

Eles podem equilibrar a assimetria da 
dependência infantil de modo retrospectivo e 
se libertar dos processos de socialização que 
limitam a liberdade por meio de uma 
renovação crítica da gênese. Até mesmo 



 

 

fixações neuróticas podem ser solucionadas 
analiticamente pela reelaboração da visão 
adquirida das coisas. É justamente essa 
chance que não existe no caso de uma fixação 
genética, que pais efetuaram conforme suas 
preferências pessoais. A partir da perspectiva 
do indivíduo em crescimento, não se pode 
rever uma determinação instrumental como 
um processo patogênico da socialização por 
meio da “apropriação crítica”. Esta não 
permite a um adolescente, que lança um olhar 
retrospectivo para a intervenção pré-natal, 
um processo de aprendizagem revisório. O 
confronto descontente com a intenção 
geneticamente fixada de uma terceira pessoa 
não tem solução. (HABERMAS, 2004, p. 86) 

A pessoa insatisfeita com as intenções 
geneticamente fixadas não pode, como as 
nascidas naturalmente, se relacionar com suas 
aptidões (e deficiências) no decorrer de uma 
história de vida, de maneira que reveja sua 
autocompreensão e encontre uma resposta 
produtiva para sua situação inicial. Essa situação 
assemelha-se à do clone, que é privado de um 
verdadeiro futuro próprio pelo olhar modelador 
voltado à pessoa e à história de vida de um 
“irmão gêmeo” tardio.  

Por fim, estas intervenções, segundo 
Habermas (2004, p. 87), “prejudicam a liberdade 
ética na medida em que submetem a pessoa em 



 

 

questão a intenções fixadas por terceiros, que ela 
rejeita, mas que são irreversíveis, impedindo-a 
de se compreender livremente como o autor 
único de sua própria vida”.  

Para Habermas (2004, p. 98), “junto com a 
instrumentalização da vida pré-pessoal está em 
jogo uma autocomprensão da ética da espécie, 
que determina se ainda podemos continuar a 
nos compreender como seres que agem e julgam 
de forma moral”.  

Assim, conclui sobre a possibilidade ou 
não da normalização destas práticas:  

Práticas da eugênia do aperfeiçoamento não 
podem ser “normalizadas” de modo legítimo 
no âmbito de uma sociedade pluralista e 
democraticamente constituída, que concede a 
todo cidadão igual direito a uma conduta de 
vida autônoma, porque a seleção das 
disposições desejadas a priori não pode ser 
desatrelada do prejulgamento de 
determinados projetos de vida. (HABERMAS, 
2004, p. 91) 

Lançando um olhar para um futuro 
possível da natureza humana, Habermas alerta 
sobre a necessidade de regulamentação que já se 
faz sentir nos dias de hoje: 



 

 

Barreiras normativas no trato com embriões 
produzem-se a partir da visão de uma 
comunidade moral de pessoas, que rejeita os 
precursores de uma auto-instrumentalização 
da espécie para – digamos, na extensa 
preocupação ética da espécie consigo mesma 
– manter intacta sua forma de vida, 
estruturada na comunicação. (HABERMAS, 
2004, p. 98) 

A renuncia a uma “moralização” da 
natureza humana poderia levar a uma densa 
corrente de ações entre as gerações, que 
transpassa as redes de interação contemporâneas 
de forma unilateral e na direção vertical. 
Segundo Habermas (2004, p. 99) “não se pode 
mais excluir o fato de que, com as intervenções 
eugênicas de aperfeiçoamento, intenções 
‘alheias’, geneticamente estabelecidas, 
apropriem-se da história de vida das pessoas 
programadas”.  

Para ele, essa situação acirra a discussão 
atual apenas enquanto ainda tivermos algum 
interesse existencial em pertencer a uma 
comunidade moral, e assim se expressa: 

A vida no vácuo moral, numa forma de vida 
que não conheceria nem mais um cinismo 
moral, não valeria a pena. Esse julgamento 
exprime simplesmente o “impulso” de se 



 

 

preferir uma existência da dignidade humana 
à frieza de uma forma de vida insensível às 
considerações morais. (Habermas, 2004, p. 
101)  

Conclusão 

O niilismo prático contemporâneo tem 
banalizado a vida em suas várias facetas. As 
instituições oficiais também banalizam a vida, na 
medida em que variam esse conceito de acordo 
com seus interesses. Tal conjuntura torna a 
reflexão sobre a noção de vida imprescindível no 
hodierno.  

A retomada dos clássicos possibilita um 
embasamento teórico que muitas vezes fica de 
fora a um pensamento mais utilitarista. Voltar a 
Aristóteles e Tomás de Aquino significa o 
diálogo com uma tradição que falta ao 
pensamento atual.  

Por sua vez, a leitura que faz Hans Jonas 
da modernidade permite compreender como 
certos valores e conceitos ainda hoje estão 
presentes no imaginário e na reflexão recente, 
como a biologia mecanicista, que não deve ser 
tomada tão passivamente como ocorre 
normalmente.  



 

 

As escolhas por Elio Sgrecia e Jürgen 
Habermas se justificam para demonstrar como 
dois autores que partem de premissas diferentes, 
uma visão cristã e outra laica, se preocupam com 
o valor da vida. O antagonismo desses autores 
foi uma das propostas originais do texto.  
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O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL NA HIPER ZEITGEIST 
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Rafael Jayme Tanure2 

Resumo: O texto propõe uma releitura dos 
levantes mais vanguardistas da pós-
modernidade sob a perspectiva do paradigma 
do Desenvolvimento Sustentável. Inicialmente, 
poder-se-ia entender que a concepção de tais 
institutos seriam diametralmente opostas. 
Contudo, dinamizam entre si uma estreita 
relação dialética e de complementaridade. Esta 
releitura de um projeto de Desenvolvimento 
Sustentável para a humanidade oportunizou sua 
confrontação com as estruturas e manifestações 
mais marcantes na sociedade atual. Assim, 
enfrentamentos iminentes como a sociedade de 
risco, a sociedade de consumo, o individualismo, 
a hiperpopulação, a globalização e os projetos de 
exploração espacial foram todos revisitados a 
partir do pressuposto do Desenvolvimento 



 

 

Sustentável. Ou seja, o que se encontra nas 
páginas deste ensaio é um contributo ao 
entendimento das principais indagações 
levantas acerca da sociedade pós-moderna 
diante da exigência de um projeto de 
Desenvolvimento Sustentável. 

Palavras-chave: Pós-modernidade – 
Desenvolvimento Sustentável – Hiperpopulação 
– Consumismo – Capitalismo – Individualismo – 
Zeitgeist. 

Abstract: The text proposes a rereading of the 
uprisings of the most avant-garde in the post-
modernity from the perspective of the paradigm 
of sustainable development. Initially, it would be 
understood that the design of such would be 
diametrically opposed. However, between them 
exists a close, dialectical and complementarity 
relationship. This reading of a project to 
Sustainable Development for humanity offered 
his confrontation with the structures and the 
main manifestations in society today. Thus, hits 
as imminent risk society, consumer society, 
individualism, hyperpopulation, globalization 
and outer space exploration projects were all 
revisited under the sight of Sustainable 
Development. Then, that lies in the pages of this 
essay for a contribution to the understanding the 



 

 

main troubles on the path of the post-modern 
society performs a project of Sustainable 
Development. 

Keywords: Post-modernity – Sustainable 
Development – Hyperpopulation – 
Consumerism – Capitalism – Individualism - 
Zeitgeist 

Introdução 

Este ensaio busca trazer uma abordagem 
dos tempos atuais (Zeitgeist) fazendo uma 
conexão com o novo paradigma do 
Desenvolvimento Sustentável. Assim, ao final, 
espera-se ter alcançado um conjunto que tenha 
uma visão geral e integrada da complexidade da 
hipermodernidade e algumas de suas 
implicações mais relevantes na trajetória 
humana. 

Esta é também uma abordagem 
provavelmente não muito comum ou, pelo 
menos, que componha os índices dos manuais 
de direito, economia e filosofia. E isto não ocorre 
por sua extrema complexidade, mas devido 
tratar de questões vanguardistas e de uma forma 
crítica ao que se está acostumado a ouvir e ler. 



 

 

Ademais, propor-se-á a análise de alguns 
pontos que não são muito afetos às 
humanidades e mais próximos às ciências 
naturais como a física, por exemplo. Contudo, a 
ideia central e suas implicações com o 
Desenvolvimento Sustentável serão feitas da 
forma mais acessível e sem mistérios a qualquer 
iniciante na área. Estas e outras são questões que 
subjazem o contexto geral da Sustentabilidade. 
Pois, acreditar que as humanidades pairam 
sozinhas e incólumes dos demais ramos 
científicos é ledo engano e talvez seja a principal 
causa dos descolamentos interdisciplinares que a 
tantas crises já guiou os homens. 

Assim, após contextualizada a Zeitgeist 
com as discussão e abordagem mais atuais 
acerca de sua delimitação, se passar à análise 
crítica da essência da ideia corrente de 
Desenvolvimento Sustentável e da forma como 
se tem proposto sua efetivação. 

O sistema posto não é, com certeza, o 
mais adequado e, muito menos, está em 
harmonia com a marcha dos tempos 
hipermodernos. Pois, se assim não fosse, 
provavelmente, não haveria a necessidade de 
debruçar sobre o tema e tentar unir os dois 
conceitos que nunca deveriam ter se descolado. 



 

 

1 Globalização 

A essência da Mundialização remonta a 
própria evolução humana e as primeiras formas 
de organização social ou tribal. Desde o Período 
Paleolítico (2,5 milhões a.C. até 10.000 a.C.) os 
hominídeos eram eminentemente nômades em 
busca de alimentos, vagavam no encalço de 
manadas e alimentos sazonais. Assim, espalhou-
se em todo o planeta. 

Contudo, a ideia de Globalização ou 
Mundialização Moderna está relacionada com o 
fenômeno expansionista decorrente da 
Revolução Científica (XVI-XVIII) e da Revolução 
Tecnológica (XIX), donde o homem passou a 
conceber o Planeta Terra e o Sistema Solar nos 
moldes atuais, ou seja, apenas com o 
desenvolvimento de técnicas cartográficas, 
telescópicas e de longas navegações é que se 
possibilitou a superação de antigos paradigmas 
de um mundo plano, limitado ao horizonte e 
que era o centro do universo.  

Este foi o momento marcante do início da 
Globalização como hoje é concebida, o momento 
em que o homem ocupou e dominou 
efetivamente todo o planeta. Desde então, os 
meios de comunicação e transporte têm se 
desenvolvido mais e mais. E estas são, 



 

 

basicamente, as duas tecnologias propulsoras do 
fenômeno em análise. Propulsoras porque são os 
pilares que alimentam a essência expansionista 
do homem. Pois, a sociedade contemporânea 
não se satisfez com o cumprimento da profecia 
de dominação terrena, e já traça agora seus 
próximos passos rumo ao espaço. 

A grande questão que circunda e, ao 
mesmo tempo, limita esse processo é a 
indagação sobre harmonia entre os avanços 
propiciados pelas ciências naturais e sua 
absorção pelas ciências humanas (KAKU, 2000, p 
297). 

Com a Revolução Neolítica (10.000 a.C.), 
o homem se fixou à terra e criou a noção de 
propriedade e de environment enquanto aquilo 
que está ao seu redor e sob o seu domínio. 
Quando o ser humano se ligou a este espaço 
delimitado e o subordinou a sua influência 
constante, surgiu também a ideia de localidade 
ou de cultura local. 

Rousseau buscou explicar este estado 
inicial das relações humanas através da empatia 
para com o semelhante (ROUSSEAU, 1755). Essa 
aproximação e sensibilidade ao próximo é 
resultado da divisão das mesmas utilidades e 
necessidades pela sobrevivência. E não foi de 
outra forma que se arraigou o apego pelo local e 



 

 

por aqueles que compartilham da maior 
similitude possível, identificável seja pela 
religião, etnia, raça, idioma, história, etc.  

Entretanto, este status quo é adverso à 
mobilidade e dinamicidade características do 
processo expansionista ora denominado 
Globalização. E isto ocorre por uma simples 
razão: O Choque entre o Modus Localis e o Modus 
Universalis. 

Quando o ser humano se diz dono de seu 
espaço e do modus vivendi que atribui àquele 
limite, esta passa a ser a situação de segurança e, 
consequentemente, segurança daquela 
comunidade. No momento seguinte, em que tal 
segurança é questionada por indivíduos 
estranhos àquele status quo, está criada arena 
propícia a todos os tipos de conflitos. 

Este é resumidamente o paradoxo da 
Mundialização. Sendo este também o exato 
objeto das ciências humanas. Logo, cabe aos 
métodos das humanidades o papel de evolução 
e absorção das relações conflituosas ocasionadas 
pelo desenvolvimento dos propulsores da 
Globalização: Meios de Comunicação e 
Transporte. 

No que toca as ciências humanas, a 
evolução tem se dado pari passu à demanda de 
segurança exigida pelos avanços dos 



 

 

propulsores do expansionismo. Inicialmente, as 
manifestações se deu através das academias e 
estudiosos, para, apenas em um momento 
seguinte, ocorrer uma institucionalização 
governamental ou intergovernamental das teses. 
Dentre as cátedras precursoras, destaca-se, ab 
initio, Francisco de Vitória com os escritos acerca 
dos conflitos no novo mundo. Em seguida, 
desde d’Abbé de Saint-Pierre, Rousseau (1761), 
Kant (1796) e todos aqueles que abraçaram a 
ideia de unificação entre as nações para 
efetivação da paz perpétua. 

Seguindo-se o ideário, a primeira grande 
unificação se deu nos Estados Unidos da 
América (1787-1789) com a criação do primeiro 
Estado Federal e da primeira Constituição 
Moderna Escrita. Processo histórico que 
nitidamente ocorreu com o objetivo de proteger 
e assegurar a paz interna e externa dos Estados 
Federados. 

As agremiações subsequentes foram 
inúmeras, regionais ou globais, políticas ou 
econômicas, mais ou menos coesas e duráveis, 
mas sempre com o cunho de absorver e 
acomodar os conflitos sociais com dimensões 
cada vez maiores. Esse é um processo gradual 
que deve ser construído pelo vontade geral e 



 

 

através da segurança do jurídica 
(CAPPELLETTI, 1986). 

Atualmente, projetos e organizações 
intergovernamentais cada vez mais audaciosos 
objetivam garantir a paz e a segurança entre os 
povos. A Organização das Nações Unidas 
(ONU) é a mais expressiva e abrangente desde 
os primeiros passos de sua antecessora Liga das 
Nações há quase um século. Sua governança se 
impõe cada vez mais e já abre novas 
perspectivas através de projetos de 
democratização e estrutura do sistema, como: 
World Federalism Organization (WFO) e Campaign 
for a United Nation Parliamentary Assembly 
(CEUNPA).  

Contudo, é certo que o processo não pode 
ser imposto, deve respeitar o modus local e, 
sobretudo, ter atenção ao princípio da simetria. 
Pois, os regimes políticos, as formas de governo 
e os valores socioeconômicos das diferentes 
nações precisam, no mínimo, serem compatíveis 
e harmônicos. 

O fenômeno da globalização não deixa de 
ser um processo  convergência entre os povos e 
as diversas culturas. E isto também é 
naturalmente favorecido pela evolução das 
novas tecnologias que alimento o movimento. 



 

 

2 A “Hiper” Zeitgeist 

O substantivo alemão Zeitgeist é o termo 
desenvolvido pela filosofia alemã do séc XVIII 
para identificar o espírito dos tempos, em sua 
tradução literal. O tema ganhou especial apreço 
por Hegel (1848), onde se utilizou do termo na 
caracterização dos ciclos históricos.   

Já o prefixo “HIPER” tem sua origem no 
grego “!"#$”, que designa aquilo que 
ultrapassa os padrões ou a linearidade destes, ou 
seja, tudo o que seja grande ou enorme o 
bastante para ser adjetivado como tal. 

A popularização da expressão na 
modernidade é facilmente explicada a partir do 
advento das 3 (três) grandes revoluções 
modernas: - A Revolução Científica; - A 
Revolução Gloriosa; - A Revolução Tecnológica. 
Tais revoluções resultaram na revelação e 
destaque de dois pilares fundamentais da 
modernidade, ou seja, um espantoso 
desenvolvimento dos métodos e o 
reconhecimento da liberdade individual. 

Já a consequência de ambas 
transformações sobre o indivíduo foi o 
nascimento de um homem existencialista que 
viu o mundo ao seu redor, e seu próprio papel, 
sair de uma dimensão limitada aos dogmas e 



 

 

espaço que sua vista e mãos podiam tocar, para 
um novo mundo onde a ideia mais básica é a 
infinitude do universo e da potencialidade de 
sua existência. Este ser que não enxergava além 
dos cânones do horizonte, passou então a 
conhecer, desejar e fazer cada vez maior, mais 
distante, mais super, mais gigantesco, passou a 
pensar e querer tudo “Hiper”. (LIPOVETSKY, 
2004, p. 52) 

2.1 Hipermodernidade 

A taxonomia utilizada pelos homens para 
identificar determinados períodos da história é 
bastante interessante e tem sido muito útil ao 
longo dos tempos. Contudo, é sempre bom 
lembrar que não é recomendável análises 
conclusivas ou, mesmo, delimitativas do 
contexto épico no qual o observador está 
inserido. Neste caso, é mais salutar a utilização 
de um discurso narrativo dos acontecimentos e 
percepções ao redor. E a justificativa é simples: O 
observador inevitavelmente embeber-se-á das 
tentações mundanas. 

A despeito dos riscos, sempre haverá 
aqueles destemidos a se aventurarem pelos 
mares revoltos da epistemologia científica. E 
Jean-François Lyotard (1924-1998) é o criador e 



 

 

vanguardista de maior expressão do movimento 
que ganhou força a partir da década de 70, onde 
se defende a ruptura taxinômica entre a 
Modernidade e a Pós-Modernidade. O autor 
advoga a superação dos paradigmas 
socioculturais da modernidade e, 
principalmente, a desconstrução da razão 
neoclássica metanarrativista. 

Lyotard afirma que esta forma de 
produção do conhecimento se afasta da verdade 
e possibilita a criação de uma estrutura do saber 
sob preceitos de dominação. Contudo, para o 
filósofo, a atuação do desenvolvimento 
tecnológico sobre os meios de comunicação, 
armazenamento e utilização das informações 
transformou completamente as relações de 
poder fundadas no saber, ou seja, o 
conhecimento e sua utilização se democratizou. 

Assim afirmou: “Le recours aux grandes 
récits est exclu; on ne saurait donc recourir ni à la 
dialectique de l'Esprit ni même à l'émancipation de 
l'humanité comme validation du discours scientifique 
postmoderne.” (LYOTARD, 1979, p 98). 

Logo, o discurso metanarrativo não 
possuiria mais o poder de dominação através da 
construção do conhecimento. Ao contrário, o 
conhecimento acessível, democratizado ou 
anarquizado passa a uma construção através dos 



 

 

elementos dos jogos de linguagem inicialmente 
trabalhados por Ludwig Wittgenstein (1971), ou 
seja, subsiste a construção narrativa, mas com 
papel e força reduzida e compartilhada com 
outros elementos como a descrição, prescrição, 
denotação, etc. Apesar do discurso 
desconstrutivista, Lyotard ressalta e reconhece a 
extrema incerteza, perigo e anarquia da 
multiplicidade pós-moderna. Pois, este contexto 
dinâmico, flexível, aberto, zeetético, 
antidogmático, não possui legitimidade e 
direção para qualquer busca desenvolvimentista.  

Em contraponto, Gilles Lipovetsky é um 
combatente à ruptura e estabilização da ideia de 
superação dos tempos modernos. Para o autor a 
utilização do termo Pós-modernidade é um 
equívoco, pois o prefixo “pós” denota algo acabo 
e superado, o que não seria o caso da 
Modernidade. Assim, para Lipovetsky, a melhor 
expressão para definir o mundo atual seria 
“Hipermodernismo”. Expressão utilizada 
apenas como delimitação de um estágio de 
exacerbação dos ideários liberais do 
modernismo. O filósofo não despreza as 
descrições feitas por Lyotard, ao contrário, busca 
reforçar os efeitos dos avanços tecnológicos 
sobre a sociedade e vice-versa (LIPOVETSKY, 
2004, p 60). 



 

 

Assim, o Zeitgeist da Hipermodernidade 
é caracterizado pelo extremo, pela mobilidade, 
flexibilidade, velocidade, pelo consumo, excesso, 
pelo paradoxo temporal do futuro em 
detrimento do passado e do presente, por um 
individualismo decorrente do reconhecimento 
da liberdade, por um largo potencial 
existencialista e, principalmente, pela absorção 
da infinidade universal. 

2.2 Hiperconsumo 

Lipovetsky ainda trabalha a ideia do 
consumismo da hipermodernidade. Para o 
filósofo, o consumismo é um dos elementos que 
compõe o Zeitgest da virada do segundo milênio. 
A liberdade individual reconhecida perante 
Deus e os soberanos a partir dos ciclos 
revolucionários da modernidade (cap. 2) levou o 
ser humano ao extremo do individualismo, ao 
hiperindividualismo ou hipernarcisismo 
(LIPOVETSKY, 2004, p 28). 

O individualismo como a razão de 
sobrevivência do “Hiper” Zeitgeist é uma marca 
da superação do capitalismo de produção a uma 
sociedade de consumo manipulada pela sedução 
da mídia de massa. O consumo se torna status de 
luxo e aparência simbólica na sociedade 



 

 

antropocêntrica (LIPOVETSKY, 2005, p 51). A 
moda como designação de tudo o que é 
novidade se torna a virtu social e elemento de 
sobrevivência. 

É nesse contexto de baixa moralidade e 
manipulação midiática do probo e ideal sobre o 
desenvolvimento humano, que o filósofo passou 
a denunciar o que chamou de “a era do vazio” 
que veio alimentar o endividamento 
consumerista ou paradoxo temporal, ou seja, a 
substituição do passado e do presente pelo 
futuro. A era do vazio que se caracteriza pela 
selvageria da amoralidade individualista. Os 
valores sociais e religiosos são superados pelo 
antropocentrismo e a ausência do estado, do 
comum e do público. O ser sob a ótica do 
efêmero ignora o passado e trespassa o presente, 
consumindo, muitas vezes por luxo ou moda 
simbólica da mídia, o que não tem 
(LIPOVETSKY, 1989, p 215). Assim, passa a 
consumir hoje a si mesmo no futuro, o futuro 
dos demais. Isto ocorre quase instintivamente 
como fator de sobrevivência na sociedade 
hiperconsumerista.  

O instinto consumerista ainda é agravado 
pela superação do otimismo no futuro. As 
revoluções modernas derrubaram mitos como a 
vida eterna e a proteção divina. O descrédito e 



 

 

endividamento do futuro aumentam a ideia do 
paradoxo temporal. A despeito do 
existencialismo liberal, prevalece a incerteza 
geral, a sociedade do risco, do medo e do caos 
determinístico. Tudo é possível? Sim, mas pouco 
provável. Logo, não há porque ou o quê esperar. 
Consome-se ontem o hoje, e hoje o amanhã. 

Ao mesmo tempo, este ser que pode tudo 
não possui tempo. O tempo passa ser outro valor 
intangível da sociedade hipermoderna. A 
fenomenologia liberal encontra seus limites no 
tempo, ou seja, a distância entre o possível e o 
improvável está no tempo. Assim, o tempo se 
transforma objeto de desejo e hiperconsumo. 

2.3 Hiperpopulação 

A hiperpopulação é o maior e mais 
perverso dos males na “Hiper” Zeitgeist. Como 
dito, o momento da Revoluções Modernas do 
Ocidente (cap. 2) foi, de fato, quando o homem 
cumpriu a profecia das escrituras sagradas da 
cultura ocidental. O antigo testamento traz um 
mandamento divino em que, no momento da 
gênese, o criador determinou que o homem se 
multiplicasse enchendo toda a Terra e, assim, 
subordinasse todo os demais seres vivos sobre o 
planeta. “(...) e Deus lhes disse: Frutificai, e 



 

 

multiplicai-vos, e enchei a Terra, e sujeitai-a; e 
dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos 
céus, e sobre todo animal que se move sobre a Terra.” 
(BÍBLIA, 1995). 

A questão é saber até quando e o quanto. 
Pois, os cânones ocidentais se esqueceram de 
avisar. 

Quando o texto foi escrito, talvez o 
cânone fosse razoável. Não é esta a questão. 
Contudo, a perpetuatio da ideia de dominação 
através da ocupação é completamente 
inadmissível nos dias atuais, como já deveria ter 
sido banida há muito tempo. Está é uma guerra 
silenciosa, muda, surda, cega, apocalíptica e sem 
vencedores. Simplesmente, não se pode admitir 
que seres racionais ajam, instintiva e torpemente, 
reproduzindo-se de forma desenfreada como 
espécies primitivas ou pré-históricas na luta 
evolucionária (DARWIN, 1985, p. 106/124). 

E este não é um mal do qual padece 
apenas o ocidente. Apenas Índia e China juntos 
possuem 1/3 (um terço) da população global 
(QUID, 2007, p 826 e 946). 

Como se pode perceber, ocorreu uma 
explosão demográfica no último século, que 
culminou com o nascimento do habitante 



 

 

número 7 bilhões, no dia 30 de outubro de 2011, 
em Manila capital das Filipinas. 

Para muitos passageiros da mídia 
simbólica, o acontecimento foi visto como um 
motivo de comemoração. Já, para olhos atentos, 
o fenômeno é visto como a causa de todo o 
desequilíbrio e revolta de Gaia (KAKU, 1999). 

E o pior está na falta de percepção do 
problema. Na “Hiper” Zeitgeist se cultiva a ideia 
de que tudo o que é gigantesco é virtuoso. 
Megalópoles como São Paulo, Mumbai, Tokyo, 
Beijing, New York, Londres e Paris são tidas 
como as capitais globais, modelos de luxo e 
riqueza. Felizmente, este paradigma de 
aglomeração urbana está em decadência desde a 
segunda metade do séc. XX. Isto vem ocorrendo 
devido à progressiva acessibilidade das pessoas 
aos avanços tecnológicos que fomentam a 
globalização, ou seja, transporte e comunicação. 

Technological change rooted in the national 
economy has had important effects on 
urbanization. Almost universal access to 
telephones has been an essential ingredient 
permitting relatively low-density settlements to 
function efficiently. Industrial plant designs 
favoring one-story layouts, enclosed-mall shopping 
centers, increased use of computers, and other 
communication improvements have aided 
dispersal of economic activity from more densely 



 

 

developed cities.3 (BRADBURY; DOWNS; 
SMALL, p. 74) 

Outra causa que ainda poderia ser 
apontada é a alta densidade demográfica das 
nações riqueza e expostas como exemplo de 
desenvolvimento. Esse problema populacional 
ocorre por diversos motivos, desde a prevalência 
de uma melhor qualidade de vida até o processo 
imigratório proveniente dos países periféricos. O 
problema é exatamente que estas nações 
“modelo” se tornaram os piores “modelos”. 

Para muitos, a discussão já não se ocupa 
mais do aumento ou diminuição planejado da 
população global. Boff (1973) sustenta que, 
atualmente, nem mesmo uma diminuição 
drástica da população seria capaz de salvar a 
existência como é conhecida hoje (BOFF, 2003). 
No mesmo sentido, Lovelock adverte que nas 
próximas décadas, ou melhor, até 2100, 6 bilhões 
de pessoas morrerão em decorrência dos 
desequilíbrios ambientais causados pelo excesso 
de população. Assim, com uma população 
estimada em 500 milhões de habitantes, a Terra 
reencontrará seu equilíbrio e progressivamente 
voltará a se recompor (LOVELOCK, 2006). 

Na verdade, fazer tais prognósticos não é 
tão simples. Pois, as variáveis que compõe este 
processo são inúmeras. Dentre elas está o 



 

 

desenvolvimento técnico-científico que também 
segue uma marcha linear e, até 2100, há muita 
coisa a se desvendar. Questões como o excesso 
de biomassa, escassez de partículas específicas, 
desestabilização de carbono, produção de 
matéria e outras são incertezas que influenciarão 
no modelo de sociedade no futuro. Assim, é 
difícil de se prever o futuro, ou mesmo, se 
haverá um futuro para uma comunidade global 
que continua aumentando em um ritmo de 1 a 
2% a.a.  

2.4 Hiperespaço 

No último século as ciências naturais têm 
feito progressos espantosos. A compreensão do 
mundo e a odisseia espacial já se tornaram 
questão do cotidiano humano. Essa essência 
expansionista do homem não é alimentada pela 
mera curiosidade, mas pelo instinto de 
sobrevivência e perpetuação da espécie através 
do desvendar sua própria existência e a do 
universo ao seu redor. A sociedade 
hipermoderna não pensa apenas grande, mas 
também longe. E já percebeu que a única 
“certeza” na natureza é a soberba do “Princípio 
Geral da Incerteza” (HAWKING, 1989, p. 76-85). 
Assim, a luta pela sobrevivência da presente e 



 

 

futuras gerações passa inevitavelmente pela 
exploração espacial. 

Contudo a física se deparou com um 
problema da exploração espacial: As longas 
distâncias e sua relação com a dimensão de 
tempo de um ser humano. A partir de então, 
começaram os estudos, acertos, erros e, para 
muitos, especulações acerca da otimização da 
relação espaço-tempo. 

Neste processo, o grande marco teórico 
ainda é a Teoria da Relatividade Geral 
(Allegemeine Relativitätstheorie) de Albert Einsten 
(2009). Resumidamente, o físico inclui uma 4ª 
dimensão (tempo) no sistema de coordenadas 
padrão (espaço). Até o momento, não haveria 
qualquer influência sobre a necessidade de 
diminuir o tempo nas viagens espaciais. Porém, 
Einstein submete o plano de coordenadas a uma 
nova variável: A força gravitacional. Dessa 
forma, o plano de coordenadas espaço-tempo 
poderia se curvar e tomar várias formas sob a 
influência da força da gravidade alterando, 
assim, a dimensão do tempo (EISNTEIN, 2009). 

A Teoria do Hiperespaço é um 
desdobramento da Teoria das Supercordas. E 
ambas possuem o mesmo princípio básico da 
Teoria de Einstein, porém, com 10 dimensões. 
Isto, faz com que a nova teoria seja mais 



 

 

completa e segura, pois possui um maior 
número de variáveis a serem previstas. A Teoria 
do Hiperespaço não é “Hiper” apenas em seu 
objetivo de possibilitar as viagens cósmicas. Mas 
também, porque pretende uma unificação da 
física atual. Hoje, poder-se-ia dizer, que a física 
vive um paradoxo de extremos, de um lado a 
mecânica quântica e, de outro, a relatividade 
geral. Enquanto, a relatividade geral explica o 
universo a partir de um sistema de coordenadas, 
a mecânica quântica parte do princípio da 
incerteza de Heisenberg sobre a completa 
impossibilidade de se determinar a posição de 
uma partícula (KAKU, 2000). 

Apesar das novas teorias não terem sido 
ainda testadas, a comunidade científica tem 
depositado muita esperança na ideia do 
Hiperespaço. Principalmente, porque a 
possibilidade de unificação simétrica dos 
princípios e leis da física, desde a partícula 
primordial até a relativização do espaço-tempo, 
trariam um enorme benefício para a 
sistematização da disciplina.  

Desenvolvendo as pesquisas sobre o 
Hiperespaço, Michio Kaku traça uma evolução 
exponencial do homem nos últimos séculos, sem 
domínio sobre a energia e que carregava apenas 
a força de sua própria energia potencial, com o 



 

 

homem nuclear do presente que tem sua força 
multiplicada por 1 milhões. E continua sobre a 
quase incomensurável quantidade de energia 
para dominar as dez dimensões e investigar o 
Hiperespaço. Estima que seria necessária uma 
quantidade de energia 1 quatrilhão de vezes 
maior que a utilizada no Large Hadron Collider 
(LHC), ou seja, o maior acelerador de partículas 
do mundo (KAKU, 2000, p 296). 

 Como dito, nesta busca, a humanidade 
tem presenciado feitos memoráveis decorrentes 
das descobertas científicas. Em 21 de julho de 
1969, Neil A. Armstrong foi o primeiro homem a 
pisar na lua. Contudo, duas décadas antes, em 6 
de agosto de 1945 foram utilizadas as duas 
primeiras bombas atômicas sobre a população 
civil em Hihoshima e Nagasaki.  

Este é um dos grandes impasses do 
desenvolvimento da “Hiper” Zeitgeist. Michio 
Kaku adverte que no momento em que o 
homem passou a controlar a energia externa ao 
seu corpo, seja escravizando outros homens, seja 
através da utilização de ferramentas, iniciou-se  

[...] uma brutalidade desumana; também 
tornou possível as primeiras verdadeiras 
cidades, onde reis podiam obrigar seus 
escravos usar grandes gruas, alavancas e 
polias para erguer fortalezas e monumentos 



 

 

para eles próprios. Por causa desse aumento 
energético, templos, torres, pirâmides e 
cidades surgiram dos desertos e da florestas. 
(KAKU, 2000, p. 297) 

Como sabido, é das ciências sociais a 
tarefa desenvolver as relações humanas com o 
objetivo de assegurar uma coexistência pacífica 
em sociedade. Logo, o avanço pari passu dos 
métodos sociais é humanas é condition sine quo 
non para que o avanço dos próprios métodos das 
ciências naturais. 

Já foi dito sobre o progresso na 
institucionalização da governança global (cap. 
02). Mas, e as relações no espaço? Ou através do 
hiperespaço? 

Atualmente, as relações espaciais são 
objeto das relações internacionais. E como tal, 
são reguladas pelo direito internacional. O 
Espaço Exterior possui natureza de res communis 
omnium ou coisa comum da humanidade. Seu 
marco regulatório ainda é o primeiro Tratado 
sobre o Espaço Exterior de 1967 
(BOCKSTIEGEL, 1991). 

O Direito Espacial ainda foi bem 
conceituado por M. Lachs (1964, p. 33) e 
Diederiks-Verschoor (1981, p. 331): 



 

 

Space Law is the law meant to regulate relations 
between States to determine their rights and duties 
resulting from all activities directed towards outer 
space and within it and to do so in the interest of 
mankind as a whole, to offer protection to life, 
terrestrial and non-terrestrial, wherever it may 
exist.4 

Como se pode observar, o método das 
humanidades também já vem fazendo sua parte 
e tentando dar segurança às relações na 
sociedade hipermoderna, seja no âmbito local, 
regional, global ou cósmico. 

3 Desenvolvimento sustentável na 
“Hiper” Zeitgeist 

O instinto sustentável está intrínseco na 
própria luta pela sobrevivência dos seres vivos. 
Trabalhado com maior ou menor racionalidade, 
pode-se identificar seus fragmentos em todo 
sistema orgânico direcionado a perpetuar sua 
existência dentre a competitividade e 
adversidades do meio. Assim, o imbricamento 
recíproco entre sustentabilidade e sobrevivência 
subjaz desde as formas e relações orgânicas mais 
simples como a relação de reciprocidade entre 
um verme parasitário e seu hospedeiro, ou o 
armazenamento de alimentos das colméias de 



 

 

abelha, até os sistemas complexos das atuais 
Sociedades do Risco (BECK, 1986). 

A partir das Revoluções Modernas, 
potencializou-se o controle e concentração da 
energia na interação e transformação do meio. 
Antes mesmo da humanidade sentir os 
primeiros efeitos de seus abusos neste processo, 
John Stuart Mill (1909, p. 746) advertiu, em 1848, 
a limitação dos recursos frente ao 
hiperconsumismo industrial e a necessidade da 
evolução ao estágio do Stationary State: 

The preceding chapters comprise the general 
theory of the economical progress of society, in the 
sense in which those terms are commonly 
understood; the progress of capital, of population, 
and of the productive arts. But in contemplating 
any progressive movement, not in its nature 
unlimited, the mind is not satisfied with merely 
tracing the laws of the movement; it cannot but 
ask the further question, to what goal? Towards 
what ultimate point is society tending by its 
industrial progress? When the progress ceases, in 
what condition are we to expect that it will leave 
mankind?5 

Desde então, a humanidade começou a 
sentir os efeitos do descolamento entre o avanço 
das técnicas das ciências exatas e o retardamento 
das humanidades. Os fenômenos e seus riscos 



 

 

ganharam dimensões globais.  A potencialização 
da energia possui uma escala de lógica 
exponencial (KAKU, 2000, p 297-298) ou 
quantificada na proporção de 100% a cada 18 
meses enquanto efeito da aplicação direta da Lei 
de Moore. 

3.1 Libertação do indivíduo vs. potencialização 
energética 

Na “Hiper” Zeitgeist, todos os aspectos 
que compõem o fator de desequilíbrio na relação 
entre o homem e o meio ganharam dimensões 
gigantescas. Isto faz com que todos os excessos 
característicos dos tempos atuais pesam o lado 
da balança contra a sustentabilidade, ou seja, 
extremando os riscos e os conflitos da sociedade 
hipermoderna. 

O cerne da questão encontra-se na 
incompatibilidade entre dois preceitos básicos: 
libertação do indivíduo vs. potencialização 
energética. Foram estes dois elementos que 
levaram a sociedade atual ao excesso do 
individualismo, do consumo, do controle 
midiático, da população, dos riscos e de todos os 
demais “Hipers” que se puder quantificar no 
processo. Identificados os gatilhos do 
desequilíbrio, o segundo passo é trabalhar no 



 

 

controle e regulação dos mesmos. Para isto é 
necessário a atuação do estado ou dos estados 
em conjunto para fazer o contrapeso no processo 
de desenvolvimento. 

Prima facie, o furor individualista de deve 
combater com ações de diminuição das 
desigualdades entre os homens. Para isto, dever-
se-ia enfrentar duas questões básicas: A primeira 
relativa a Hiperpopulação e a segunda relativa à 
diferença intrínseca aos seres vivos, a 
necessidade e virtude desta diferença como 
instrumento evolutivo. 

Realmente, em relação a Hiperpopulação, 
os prognósticos são os piores e mais incertos 
possíveis na visão dos mais céticos 
(LOVELOCK, 2006). Inicialmente, é 
inimaginável qualquer possibilidade de redução 
populacional, em prazo hábil, capaz de evitar ou 
mesmo minimizar seus efeitos catastróficos, que, 
segundo os pessimistas, reduzirá por si só a 
população ao ponto de equilíbrio. Assim, 
restaria apenas a opção de otimização do outro 
ponto de colapso, que é a potencialização 
energética ou das técnicas além da matéria. 

Já a perspectiva das diferenças intrínsecas 
do homem, apesar de incontornáveis, é um 
trabalho possível pelo campo da subjetividade 
humana e do bem estar. É certo que se fossem 



 

 

todos clones buscando a igualdade absoluta, as 
eventualidades do Caos Determinístico 
impossibilitariam a estagnação evolutiva 
(LORENZ, 1963). Logo, o que se busca é um 
nível de igualdade que satisfaça as expectativas 
humanas de justiça, equidade e dignidade. Este é 
um percurso de mão dupla, ao mesmo tempo 
que se diminui o sentimento de desigualdade, 
diminui-se também o instinto de sobrevivência e 
individualismo, e vice-versa. 

A Potencialização Energética ou das 
Técnicas além da Matéria tem como principal 
obstáculo o próprio controle estatal do indivíduo 
através de normas democráticas. Como dito 
(cap. 2 e 3.4), o principal obstáculo está na 
fragilidade e demora na reestruturação da 
governança global. O Sistema de Políticas 
Internacionais atual não possui força 
interventiva por completa falta de legitimidade 
institucional e do processo decisório. O sistema é 
distante ou desconhecido do cidadão que não se 
compromete ou responsabiliza por seus erros ou 
acertos. A falta de coesão comunicativa e 
burocrática contribui para os conflitos e 
assimetria entre as nações. O que aumento o 
estado de beligerância gerando insegurança e 
impossibilidade de progressos científicos. A 



 

 

potencialização energética acaba servindo aos 
interesse privados.  

Ao final, percebe-se que ao mesmo tempo 
que os dois referências, Libertação do Indivíduo 
e Potencialização da Energia, são conflitantes, 
também se interagem de forma existencial. 

3.2 A metódica do desenvolvimento sustentável 
na “Hiper” Zeitgeist 

A hipermodernidade é também 
caracterizada como os tempos do “pós”, do pós-
pós-modernismo, do pós-positivismo, do pós-
capitalismo, do pós-racionalismo, da pós-
narrativa, da pós-segurança e, logo, da pós-
sustentabilidade. Surge aqui outro problema na 
efetividade de qualquer metódica para um 
desenvolvimento sustentável, pois, na zeitgeist 
do pós-positivismo e pós-racionalismo, 
prevalece uma produção normativa dinâmica, 
instável, incerta, flexível e de grande mobilidade. 
Isto ocorre devido serem características da 
própria sociedade hipermoderna e de sua 
produção científica, ou seja, a todo momento 
surgem novas descobertas científicas que 
alteram toda a linha anterior de racionalidade.  

Ademais, um dos princípios básicos da 
hipermodernidade é seu aspecto global ou 



 

 

hiperespacial, assim como, o caráter 
transfronteiriço do meio ambiente e, 
notadamente, dos efeitos resultantes dos abusos 
do homem na interação com o mesmo. Assim, a 
regulação do meio ambiente se deu, 
eminentimente, no plano internacional. 
Entretanto, como dito, a normatividade 
internacional é frágil e atende ao respeito à 
soberania das nações e autodeterminação dos 
povos. Dessa forma, tem-se um sistema 
internacional sem coesão administrativa, 
assimétrico e sem força normativa, gera um 
quadro de ineficácia, sem efetividade e baseado 
em princípios extremamente gerais, abstratos e 
não coercitivos.  

A despeito da complexidade das 
possibilidades, mas diante da gravidade dos 
problemas ambientais que já vinham afetando a 
communitas orbis, realizou-se, em 1972, a 
Conferência de Estocolmo e o marco regulatório 
do Direito Ambiental Internacional, ou seja, a 
Declaração de Estocolmo sobre o Meio 
Ambiente. E já no mesmo ano se criou o 
PNUMA – Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente. 

Desde então, as Nações Unidas 
continuaram desenvolvendo um sistema de 
proteção do meio ambiente. Em 1992, realizou-se 



 

 

no Rio de Janeiro outra importante Conferência 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento. Desta vez não se declarou 
apenas princípios, mas se traçou planos 
concretos para efetivação de tais princípios 
através de um plano de transposição a ser 
adotado por cada país signatário, e que foi 
chamado de Agenda 21. Outro avanço 
decorrente da Conferência de 1992 foi a 
realização da Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre a Mudança Climática. A partir da 
qual derivou o Protocolo de Kioto e as 
Compensações Ambientais do Mercado de 
Emissões. 

Estas são basicamente as duas frentes de 
regulação da metódica hipermoderna para 
tentar equilibrar e assegurar o desenvolvimento 
sustentável. Donde, a Agenda 21 não possui 
coercitividade e depende da boa vontade dos 
signatários para a implementação de seus 
objetivo. Já a Convenção-Quadro caiu em um 
sistema de grande discussão, pouca adesão, que 
corre o sério risco de não se prorrogar em 2012 e 
que, acima de tudo, tem se resumido Mercado 
de Compensações Ambientais entre o limiar do 
Princípio do Poluidor-Pagador e do Princípio 
Pagador-Poluidor. 



 

 

Ademais, tem-se buscado critérios para a 
aferição dos níveis de desenvolvimento 
sustentável de forma comparada entre as nações. 
Tais critérios tiveram início com a criação do 
IDH – Índice de Desenvolvimento Humano em 
1990 por Amartya Sen e Mahbub ul Haq. Os 
indicadores considerados na análise são 
basicamente três: - Expectativa de Vida; - 
Educação; - Renda (VEIGA, 2010, p. 83). 

Em 1999, a foi criado o ESI – 
Environmental Sustainability Index através de um 
projeto conjunto entre as Universidades de Yale 
e Columbia. O ESI durou até 2005, quando foi 
substituído pelo EPI – Environmental Performance 
Index (SEDAC, 2011). 

3.3 Apontamentos e perspectivas para um 
desenvolvimento sustentável na “Hiper” 
Zeitgeist 

Conforme afirma Veiga (2010, p. 188) o 
desenvolvimento sustentável é um meio termo 
entre o desenvolvimento e a sustentabilidade, é 
um ponto de equilíbrio entre ambos que acabou 
ganhando contornos de um desenvolvimento 
que seja duradouro.  

Este meio termo, este consenso é 
exatamente o que falta ser agregado à prática do 



 

 

Desenvolvimento Sustentável. A dialética 
ambiental hoje parece mais uma guerra entre 
radicais extremistas que acabar por não chegar a 
lugar algum. De um lado estão os ecologistas 
que pregam um retórica que levaria o homem a 
uma profunda hibernação glacial. De outro lado, 
estão o individualista que controlam parcela do 
poder em um jogo íntimo e sujo com a mídia 
simbólica, donde se pode extrair a máxima: 
"Melhor viver um dia como leão do que cem anos 
como ovelhas" (Mussolini). 

E o desenvolvimento sustentável? 
Acreditar que índices utilizados como 

cartilhas podem servir de indicadores de 
desenvolvimento sustentável é quase um 
atentado ao bom senso e à honra do interlocutor. 
Muitos governos, manifestamente os 
subdesenvolvidos, passam a seguir e falsear os 
relatórios internos do país e as metas dos 
indicadores apenas no intuito de estar à frente 
em uma concorrência da moda hipermoderna. 
Projetos educacionais descabidos e distribuição 
de diplomas são realizados da forma mais 
explícita que já se possa ter presenciado no 
terceiro mundo. Aumento de renda base 
extremamente comprometida com altas cargas 
tributárias a retornarem ao ciclo, ou pior, 
comprometida com o altíssimo custo do mínimo 



 

 

existencial de governos que não oferecem nada, 
um mínimo de serviços, à população. Estes são 
apenas alguns exemplos de como os índices 
podem e são mascarados em nações 
subdesenvolvidas como Brasil e Angola, por 
exemplo. Em 2009, Luanda capital de Angola foi 
avaliada como a cidade com o custo de vida 
mais alto do mundo. 

E o desenvolvimento sustentável? 
Como se pode falar em desenvolvimento 

sustentável sem estrutura governamental para 
assegurar a paz e o uso razoável das tecnologias? 
Talvez um primeiro passo fosse avançar com a 
reestruturação das instituições de governança 
internacional. Com certeza isto afetaria muitos 
interesses desmedidos à curto prazo, mas à 
longo prazo traria retorno a todos. Já se faz 
urgente a quebra da hegemonia de ex-
metrópoles no Conselho de Segurança da ONU. 
E até mesmo questionar a própria existência de 
um Conselho de Segurança com poder de veto. 
Qual a legitimidade do Conselho? A força? As 
pessoas pelo mundo não se interessam e não se 
envolvem por falta de legitimidade da 
organização. Existem projetos avançados de 
democratização e estruturação das instituições 
internacionais (cap. 2), que não avançam por 



 

 

falta de interesse dos centros de manutenção de 
poder (TRINDADE, 2003, p. 746 e 835-836). 

O Tratado de Lisboa, por exemplo, onde 
se criou um conluio explícito para 27 nações 
votarem 27 vezes nas organizações 
internacionais sob os mesmo interesses: 

Artigo 34 (ex-artigo 19 TUE): 

Os Estados-Membros coordenarão a sua 
acção no âmbito das organizações 
internacionais e em conferencias 
internacionais. Nessas instâncias defenderão 
as posições da União. O Alto Representante 
da União para os Negócios Estrangeiros e a 
Política de Segurança assegura a organização 
dessa coordenação. Nas organizações 
internacionais e em conferências 
internacionais em que não tomem parte todos 
os Estados-Membros, aqueles que nelas 
participem defenderão as posições da União.  

Em conformidade com o n. 3 do artigo 24, os 
Estados-Membros representados em 
organizações internacionais ou conferências 
internacionais em que nem todos os Estados-
Membros o estejam, manterão estes últimos, 
bem como o Alto Representante, informados 
sobre todas as questões que se revistam de 
interesse comum.Os Estados-Membros que 
sejam igualmente membros do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas concertar-se-ão 



 

 

e manterão os outros Estados-Membros, bem 
como o Alto Representante, plenamente 
informados. Os Estados-Membros que são 
membros do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas defenderão, no exercício das 
suas funções, as posições e os interesses da 
União sem prejuízo das responsabilidades 
que lhes incumbem por força da Carta das 
Nações Unidas. Sempre que a União tenha 
definido uma posiçãosobre  um tema que 
conste da ordem de trabalhos do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas, os Estados-
Membros que nele têm assento solicitam que 
o Alto Representante seja convidado a 
apresentar a posição da União. 

Tudo isto parecia brincadeira, mas não é. 
É a forma como o mundo lida com os seus riscos. 

E o desenvolvimento sustentável? 
Mill (1909) advertia em 1848 sobre a 

necessidade de um Stationary State. Mas também 
afirmava que isto era contra os interesses das 
Escolas de Economia. E mais ainda afeta o 
interesse dos profissionais que saem de lá para 
trabalhar no sistema financeiro, vivendo de 
especulação, sem nada produzir, gerando cracks 
e instabilidades sucessivas. Um Stationary State 
não possui margens para altos spreads e 
especulações. Quem estudaria economia? Parece 
uma questão simples e justa, mas afeta interesses 



 

 

de seres que não se preocupam com a 
humanidade ou com o próprio planeta, 
enquanto tenham seu individualismo 
alimentado pela ignorância alheia. 

It is scarcely necessary to remark that a stationary 
condition of capital and population implies no 
stationary state of human improvement. There 
would be as much scope as ever for all kinds of 
mental culture, and moral and social progress; as 
much room for improving the Art of Living, and 
much more likelihood of its being improved, when 
minds ceased to be engrossed by the art of getting 
on. Even the industrial arts might be as earnestly 
and as successfully cultivated, with this sole 
difference, that instead of serving no purpose but 
the increase of wealth, industrial improvements 
would produce their legitimate effect, that of 
abridging labour.6 (MILL, 1909) 

Conclusões 

Algumas das considerações finais talvez 
tenham sido feitas nos apontamentos e 
perspectivas do último tópico. Contudo, cabe 
ressaltar a importância se de avançar com uma 
reestruturação da governança internacional. Este 
é um primeiro passo, a pedra fundamental para 
todas as demais que a seguirão. 



 

 

Rousseau (1755) afirmava que os homens 
haviam nascidos livres e iguais, mas quando um 
cercou o primeiro pedaço de terra e disse que 
aquilo era seu, os demais que acreditaram deram 
causa a maioria das atrocidades e enganos que 
assolaram a humanidade. 

No fundo, a ideia de sociedade e 
progresso sem  a noção de propriedade seria 
impossível. Basta imaginar que os homens não 
poderiam nem mesmo se alimentarem por 
consumirem algo não próprio. 

Mas Rousseau também ensinou que está 
sociedade que maltratava o homem, também era 
sua salvação e berço do progresso. Que a 
liberdade natural perdida em detrimento da 
vontade geral, se frutificava com os benefícios da 
vida em sociedade. 

A vida em comunidade é uma 
necessidade, uma dádiva e um grande progresso 
do homem que aprendeu a conviver com o 
semelhante e a dividir tarefas em prol das 
necessidade de todos. E por isto o homem 
convive em comunidade com o semelhante e 
não com um pássaro ou um urso. Ou seja, o 
pássaro voa e possui necessidade diferentes. Já o 
urso não sente frio. A divisão de tarefas união 
pela necessidade a convivência entre os 
semelhantes na luta evolutiva. 



 

 

Agora o homem precisa aprender a 
conviver com sua mãe, com a mãe natureza. E, 
também por necessidade, dividir tarefas com ela. 
Fazer a sua parte em equilíbrio com o meio e 
fruir das utilizadas do trabalho determinístico no 
mundo. Conhecer para usar, ou melhor, para 
interagir.  

Enfim, o Desenvolvimento 
Sustentável!!!!! 
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juridicamente organizada, limitando o alcance dos 
direitos a algumas pessoas em detrimento de outras. 
Nos Estados Unidos, por exemplo, a escravidão ainda 
era legítima e na Inglaterra a carta de direitos procurava 
proteger a liberdade religiosa e as garantias conferidas a 
todos os súditos protestantes. Com efeito, lê-se no Bill of 
Rights a exigência de “nenhuma interferênciareal 
naliberdade do povode terarmaspara sua própria defesacomo 
adequado à sua classe e como permitido por lei (e ao mesmo 
tempo restaurar os direitos dos protestantes anteriormente 
tomadosporJamesII)” (grifo nosso). Original:“No royal 
interference in the freedom of the people to have arms for 
their own defence as suitable to their class and as allowed by 
law (simultaneously restoring rights previously taken from 
Protestants by James II).” É com a Declaração francesa dos 
Direitos do Homem e do Cidadão que há uma garantia dos 
direitos civis e políticos para todos de forma abrangente, 
ultrapassando a esfera de certos indivíduos e procurando 
defender efetivamente o cidadão frente ao Estado, inclusive 
com a previsão do direito de resistir à opressão. 
5 “Article XVI: Toute Société dans laquelle la garantie 
des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des 
Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution”. 
6 A expressão, um tanto quanto equívoca, é largamente 
utilizada por BOBBIO (1992). 
7 “Article II: Le but de toute association politique est la 
conservation des droits naturels et imprescriptibles de 
l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la 
sûreté et la résistance à l’oppression”.  



 

 

                                                                                     
8 “Considerando que todo Estado es Rechtsstaat, 
porque no es posible un Ohnerechtsstaat, esto es, un 
Estado sin derecho, estima superflua y redundante la 
noción de Estado de Derecho y declara que el Estado es 
idéntico com el «principio de la legalidad», que para él 
equivale a la autoridad incondicional de la ley, que 
anula la posibilidad de un derecho de resistencia de los 
subditos, que sería un «derecho contra el Derecho»”. 
9 Termos cunhados por Legaz y Lacambra em seu artigo 
“El Estado de Derecho”. Para o autor, o homem é 
radical e ontologicamente livre. Há liberdade ético-
jurídica, ou seja, liberdade frente aos mandamentos das 
normas, e há liberdade psicológica da vontade, ou seja, 
liberdade frente à necessidade e ao determinismo da lei 
causal. (LEGAZ Y LACAMBRA, 1951, p. 19). 
10 “No todo Estado es Estado de Derecho, sino que éste 
es el Estado cuyo Derecho dota de una específica 
estructura y contenido a una comunidad política. En 
este sentido, al Estado de Derecho se contraponen 
históricamente el Estado despótico, el Estado 
patrimonial, la dictadura, etcétera. De otra parte, todo 
Estado tiene un contenido jurídico y al Estado le es 
esencial el Derecho, pero no todo Estado ve en el 
Derecho el valor fundamental integrante de su esencia, 
la razón de su ser, la forma en que debe transcurrir su 
actividad; y por eso, conceptualmente, al Estado de 
Derecho se oponen los conceptos de Estado de poder, 
de Estado de cultura, de Estado ético, de Estado 
económico, etc”. 
11 “Considerando ser essencial que os direitos do 
homem sejam protegidos pelo império da lei, para que 



 

 

                                                                                     
o homem não seja compelido, como último recurso, à 
rebelião contra a tirania e a opressão”. (Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, 1948). Original: 
“Whereas it is essential, if man is not to be compelled to 
have recourse, as a last resort, to rebellion against 
tyranny and oppression, that human rights should be 
protected by the rule of law.”(The Universal 
Declaration of Human Rights, 1948). 
12 Tema abordado por Gilmar Ferreira Mendes no livro 
Hermenêutica Constitucional e Direitos 
Fundamentais,2000 pp. 208-209. 
13 “Art. 2.º A finalidade de toda associação política é a 
conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do 
homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a 
segurança e a resistência à opressão.”Original: “Article 
II: Le but de toute association politique est la 
conservation des droits naturels et imprescriptibles de 
l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la 
sûreté et la résistance à l’oppression”.  
14 “A lei natural (lex naturalis) representa, na teoria 
tomista, uma participação racional na lei eterna (lex 
aeterna) [promulgada por Deus], sorte de retificação de 
algo que possui quintessência espiritual; a natureza está 
prenhe do que é divino, e, portanto, retrata, em parte, 
leis divinas” (BITTAR, Teorias sobre a justiça: 
apontamentos para a história da filosofia, 2000, pp. 123-
151). 
15 Como bem concluído por BRONDANI em sua 
Dissertação de Mestrado: “O conflito é evidente por que 
o súdito tem direito à resistência e o soberano tem 
direitos que lhe conferem um caráter irresistível. 



 

 

                                                                                     
Quando o soberano impõe uma ordem que ameaça a 
vida do súdito este tem direito de resistir. No plano 
jurídico há um fundamento para o direito do súdito e 
para o soberano. O que ocorre então é que ambos fazem 
valer o seu direito e se dá então o conflito no âmbito da 
prática. Neste momento volta-se às relações de poder, e, 
de certa maneira, impera novamente a mesma lei do 
mais forte, válida no estado de natureza. Este plano de 
conflito é o das relações de poder, mas, é importante 
frisar, é a própria estrutura jurídica de Hobbes que abre 
espaço para o conflito, visto que o filósofo fundamenta 
tanto os direitos do soberano quanto o direito à 
resistência. [...] Não há uma incoerência lógica, ao se 
pensar a coexistência de direitos aparentemente 
contrários. Estes direitos são contrários no plano dos 
fatos. Ao ser ameaçado, o súdito tem direito de resistir 
ao soberano. Mas, é uma exigência da própria lógica 
jurídica de Hobbes o fato de que tanto o soberano tem 
direito de ameaçar o súdito, quanto o súdito tem direito 
de se defender. Toda a argumentação de Hobbes a 
respeito reforça esta conclusão. O Estado seria inviável 
se não houvesse os direitos do soberano. E também o 
seria se não houvesse o direito à resistência” 
(BRONDANI, 2007, p. 131). 
16 “Neste contexto, o Segundo Tratado buscou 
‘demonstrar que o que distingue as três formas de 
sociedade é o diferente fundamento da autoridade e, 
portanto, da obrigação de obediência, ou seja, o diverso 
princípio de legitimidade’. São três as formas de 
obediência: do filho para com o pai, baseada na 
natureza; do escravo para com o senhor, baseada em 



 

 

                                                                                     
um delito ou castigo; e a obrigação do súdito com o 
soberano, nascida de um contrato. Por isso, o soberano 
precisa de consentimento para que sua autoridade 
tenha valor (ao contrário do pai e do senhor). Um 
soberano que governa como um pai (Estado 
paternalista) ou como um senhor de escravos (Estado 
despótico) não tem legitimidade e os súditos não têm 
obrigação de obedecer” (GUADALUPE SILVEIRA 
2008, pp. 218-231). 
17“Art. 1º. El Sr. de Sade será alojado en un local 
completamente asilado de modo que toda 
comunicación ya sea con el interior o con el exterior le 
sea prohibida, aún contra cualquier pretexto que 
invocase. Se tendrá especial cuidada de prohibirle todo 
uso de lápices, tinta, pluma y papel.” 
18 Definido por Pina e Souza (1993, p. 30), “[...] como 
uma sensação prazerosa de embriaguez, de dissolução 
da consciência, de perda de limites, designada como 
morte, aniquilamento ou quebra, e que instaura um 
vazio que permite a introdução de uma nova ordem”.    
19 Sugerimos a leitura do blog: 
 <http://lendowalden.blogspot.com>, mantido por 
Denise Bottmann, tradutora do livro Walden de Henry 
David Thoreau , edição da L&PM, 2010. Além de reunir 
notas variadas de leitura e de tradução de Walden, o 
site contém uma série de referências sobre a obra e a 
vida do autor. 
20 Título dado originalmente por Thoreau à sua obra A 
Desobediência Civil. 
21 “Dicho con otras palabras: en el momento en que el 
gobierno se transforma en agente del terror 



 

 

                                                                                     
indiscriminado o difuso vuelve a crear las condiciones 
propias del estado de naturaleza en el que la vida del 
hombre se vuelve ‘desagradable, brutal y corta’, para 
usar la conocida formulación de Hobbes. Es la ‘tesis del 
aullido’, a la que me he referido anteriormente: el 
gobierno abandona su papel de ejecutor de las leyes 
vigentes para transformarse en contendiente de la lucha 
por el poder. En este sentido, el terrorismo de Estado 
termina socavando las propias bases de justificación de 
la organización política y contribuye a su inestabilidad. 
El terrorismo de Estado no puede por ello ser nunca 
una forma permanente de gobierno. Así lo reconocen 
también quienes lo propician o practican cuando 
subrayan el carácter transitorio de este tipo de sistema 
como etapa preparatoria para una ‘democracia 
verdadera’. Desde el punto de vista ético, postular el 
‘aullido gubernamental’ como vía para el afianzamiento 
de la democracia es tan inaceptable como propiciar la 
muerte intencional de inocentes para amedrentar a los 
culpables reales o probables”. 
22 No nosso caso, temos o art. 5º, VIII, da Constituição 
da República Federativa do Brasil: “ninguém será 
privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 
convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para 
eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-
se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei”  
23 Referimo-nos aqui, em uma perspectiva voltada para 
os ditames da corrente “Direito e Literatura”, ao conto 
do escritor romântico alemão Heinrich von Kleist (1995) 
intitulado “Michael Kohlhaas”, obra em que a 
dramaticidade da situação relativa ao personagem-



 

 

                                                                                     
título, oprimido pela escolha maldita entre o respeito à 
lei (autoridade) ou à honra (consciência individual), 
desemboca em algumas das páginas mais intensamente 
ferozes da literatura mundial, construindo assim uma 
concepção particularíssima de desobediência civil, que 
impressionou e arrancou comentários elogiosos de 
juristas tão diversos quanto Ost e Kelsen. 
24 “(1) La República Federal de Alemania es un Estado 
federal democrático y social. (2) Todo poder del  Estado 
emana del pueblo. Este poder es ejercido por el pueblo 
mediante elecciones y votaciones y por intermedio de 
órganos especiales de los poderes legislativo, ejecutivo 
y judicial. (3) El poder legislativo está sometido al orden 
constitucional; los poderes ejecutivo y judicial, a la ley y 
al Derecho.(4) Contra cualquiera que intente eliminar 
este orden todos los alemanes tienen el derecho de 
resistencia cuando no fuere posible outro recurso.” 
Original: “(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein 
demokratischer und sozialer Bundesstaat. (2) Alle 
Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke 
in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere 
Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt 
und der Rechtsprechung ausgeübt. (3) Die 
Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, 
die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind 
an Gesetz und Recht gebunden. (4) Gegen jeden, der es 
unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle 
Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere 
Abhilfe nicht möglich ist.”(DEUTSCHLAND, 1949) 



 

 

                                                                                     

O conceito de Direito e reflexão filosófica 
contemporânea 

1 Tradução de Andityas Soares de Moura Costa Matos e 
Gabriela Godoy de Araújo. Revisão técnica de Thomas 
da Rosa de Bustamante. 
2 Doutor em Ciência Jurídica pela Universidade de Paris 
2. Ensinou Teoria Geral do Direito, Direito Comparado 
e Filosofia do Direito na Universidade de Tromsö 
(Noruega) e na Universidade do Québec (Canadá), 
sendo atualmente Professor Titular na Universidade de 
Laval no Québec (Canadá), onde ensina nos cursos de 
Graduação e de Pós-Graduação. Entre suas mais 
recentes publicações estão: Philosophie du Droit: 
Volume 1 (2010); Droit, Mémoire et Littérature (2010), 
Marxisme et Philosophie du Droit: Le Cas Pasukanis 
(2010), Habermas, Droit et Démocratie Délibérative 
(2010) e Philosophie du Jugement Juridique (2010). Seu 
estudo Rawls o Habermas: Un Debate de Filosofía del 
Derecho (2006) foi publicado em tradução espanhola.  
3 Cf. MELKEVIK, 2006; MELKEVIK, 2000; MELKEVIK, 
2002; MELKEVIK, 2005; MELKEVIK, 2006. Em língua 
árabe: ممششررووعع ببننااء ففيي إإسسههاامم :االلققااننوونن ففللسسففةة ععللىى أأضضووااء 
 Ada ala falsafat alqanoun: isham fi binaa] "ححددييثث"ققااننووننيي
machrou qanouni hadith/Lumière sur la philosophie 
du droit: contribution à la construction d’un projet 
juridique moderne]. Trad. Georges Saad et al. Beirute: 
Éditions Al-Najoie et l’Association libanaise de philosophie 
du droit, 2007; MELKEVIK, Bjarne. ففللسسففةة ففيي ننصصووصص 



 

 

                                                                                     
 Nusûs fî falsafat al-qânûn/Textes de philosophie] االلققااننوونن
de droit]. Trad. Georges Saad et al. Beyrouth: Édition Al 
Najoie et l’Association libanaise de philosophie du droit, 2005. 
4 Cf. VILLEY, 1989, pp. 11-26; AMSELEK, pp. 27-49, 
1989. Cf. também AMSELEK; MACCORMICK, 1991. 
5 Cf. ROSS, 1958; HART, 1976; HART, 1961; HART, 
1994. 
6 Cf. ARNAUD, 1993; TEUBNER, 1993b (TEUBNER, 
1993a). 
7 Cf. AMSELEK, pp. 27-49, 1989 (AMSELEK; 
MACCORMICK, 1991). 
8 Cf. GRZEGORCZYK; MICHAUT; TROPER, 1993. 
9 Cf. HERMÉNEUTIQUE et ontologie du droit: numéro 
thématique de la Revue de Métaphysique et de Morale, 
n. 3, 1990, pp. 311-423 e NERHOT, 1992. 
10 WEBER, 1988 (WEBER, 1954). 
11 RENAUT; SOSOE, 1991. 
12 MELKEVIK, pp. 901-915, 1990, MELKEVIK, pp. 115-
139, 1992 (reimpresso em BELLEY, Jean-Guy; ISSALYS, 
Pierre (orgs.). Aux frontières du juridique: études 
interdisciplinaires sur les transformations du droit. 
Québec: Geptud/Université Laval, pp. 111-135, 1993) e 
MELKEVIK, 1996. Esses três trabalhos foram 
republicados em  MELKEVIK,  pp. 93-150, 2004. 



 

 

                                                                                     

Análise Econômica do Direito a serviço 
da Legística Material 

1 Professora Coordenadora do Projeto Observatório 
para qualidade da lei vinculado ao Programa de Pós 
Graduação da Faculdade de Direito. 
2 Doutoranda vinculada ao Projeto de Projeto 
Observatório para qualidade da lei vinculado ao 
Programa de Pós Graduação da Faculdade de Direito. 
3 Para maiores informações sobre este ponto, veja 
PARISI; ROWLEY, p. 38-40 
4 […] has provided [it] [...] with its normative 
framework and its positive methodology 
5 [...] with its principal analytical tools. 
6Em virtude do texto The Problem of Social Cost de 
Coase – considerado a gênese da AED. 
7 The hallmark of the “new” law and economics is the 
application of the theories and empirical methods of 
economics to the central institutions of the legal system 
[…]. 
8 The basis of an economic approach to law is the 
assumption that the people involved with the legal 
system act as rational maximizers of their satisfactions. 
9 ‘it is the greatest happiness of the greatest number that 
is the measure of right and wrong’. 
10‘exploiting economic resources in such a way tha[t] 
human satisfaction as measured by aggregate consumer 



 

 

                                                                                     
willingness to pay for goods and services is 
maximized’. 
11 Ver também LEOPOLDINO DA FONSECA, 2010 p. 
22-24. 
12[…] Ronald Coase is interested in the law exclusively 
from the perspective of its impact on economics and not 
vice versa. 
13 […] Coases’s argument about reciprocity not only 
undermines Pigovian economic analysis, but also casts 
doubt on the common law notion of causality as a basis 
for assigning responsibility […]. 
14 […] the world inhabited by Coase is a world of 
positive and not of zero transaction costs. 
15Vide ponto 2.3 deste trabalho. 
16No casoda ordem econômica, temos adicional e 
especificamente o artigo 170 CF/88. 
17Vide ponto 2.3.2 deste trabalho. 

A tecnologização da vida e do direito 

1 Doutor em Filosofia do Direito pela UFMG. Professor 
do Mestrado da Universidade FUMEC, em Belo 
Horizonte. Advogado 
2 “Podemos observar que, em sua transformação 
histórica, o saber jurídico foi tendo alterado seu estatuto 
teórico. De saber eminentemente ético, nos termos da 
prudência romana, foi atingindo as forma próximas do 
que se poderia chamar hoje de saber tecnológico” 
(FERRAZ JÚNIOR: 2001. P. 84). 



 

 

                                                                                     

Leitura habermasiana da doutrina do 
direito de Kant 

1 Mestre em Direito pela Universidade Federal do 
Espírito Santo. 
2 Em português, a tradução em dois volumes de Flávio 
Beno Siebeneichler se entitula J. HABERMAS, Direito e 
Democracia entre facticidade e validade, Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 1997.  Nas citações a seguir, DD. 
3 Hoeffe caracteriza assim a teoria sistêmica de 
Luhmann. Cf HOEFFE, O “Der kategorische 
Rechtsimperativ “Einleitung in die Rechtslehre”. In 
HOEFFE, O (Hrg), Immanuel Kant. Metaphysische 
Anfangsgruende der Rechtslehre, Berlin: Akademie 
Verlag, 1999, 41-62.  
4 Cf a “Introdução” à “Crítica da Razão Pura” de Kant, 
no ítem I: Da Distinção entre o conhecimento puro e 
empírico.  
5 Como é sabido, os termos alemães para liberdade e 
livre arbítrio são bem distintos, Freiheit e Willkuer 
respectivamente. 
6 Hoeffe,  op. cit. , 53-54. 
7 Máximas são princípios subjetivos da ação, mais 
próximos da concretude do dia a dia, enquanto 
imperativos são princípios objetivos, isto é valem para 
todos, e podem ser categóricos ou hipotéticos.  
8 Bobbio ressalta que Kant representa a linha que vê 
Justiça não como ordem (Hobbes) nem como igualdade 
(Aristóteles) mas como liberdade, e então o que impede 



 

 

                                                                                     
a liberdade é injusto. Cf  BOBBIO, N. Direito e Estado 
no Pensamento de Emanuel Kant, Brasília:  Editora 
Universidade de Brasília, 1997, 71-75. 
9 KANT, I., A Metafísica dos Costumes, São 
Paulo:Edipro, 2003. A seguir, MC. 
10 Hoje somos resistentes a atribuir fecundidade a tais 
analogias entre normas sociais e leis da natureza porque 
estamos  mais convencidos da especificidade do âmbito 
propriamente humano-social e de sua normatividade. A 
natureza não é modelo para a sociedade.  
11 A seguir, DD. Ver nota 1.  
12 A distinção entre Ética e moral é basilar para se 
compreender a teoria jurídica de Habermas. A ética diz 
respeito aos valores de uma determinada cultura, 
àquilo que é bom nesse quadro, que está ligado a 
modelos antropológicos específicos, podendo ser tanto 
uma ética pessoal como social. A moral deve 
ultrapassar as fronteiras de um determinado grupo e 
situar-se no nível de uma universalidade, daquelas  
normas que seriam aceitáveis para todos, então justas, 
como mediações para resoluções de conflitos. Cf. J. 
HABERMAS, Para um uso pragmático, ético e moral da 
razão prática in: STEIN, E. e DE BONI, L. A., (org) 
Dialética e Liberdade, Petrópollis: Vozes, 1993, 288-304. 
13 Como defensores de tal divisão de trabalho 
inadequada  são citados Hoeffe e Wellmer  Ver nota 34 
(DD, 144) 
14 Habermas oferece aqui uma chave de leitura para a 
“Doutrina do Direito” de Kant. 
15 A crítica a Kant soa mais benévola que aquela a 
Rousseau. 



 

 

                                                                                     

Pós-modernidade e racionalidade 

1 Mestre em Direito Público pela Faculdade de Direito 
“Prof. Jacy de Assis” da Universidade Federal de 
Uberlândia, advogado e professor de Teoria Geral do 
Direito na ESAMC/Uberlândia-MG. 
2 Doutor em Direito Administrativo pela Universidade 
Federal de Minas Gerais. 

Fundamentos filosóficos da doutrina 
onusiana de intervenções internacionais 

1 O autor é docente do Curso de Direito da 
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e 
Mestrando em Direito Público pela Faculdade de 
Direito “Jacy de Assis” da Universidade Federal de 
Uberlândia.  
2	  Doutora em Direito. Professora visitante do Curso de 
Mestrado em Direito Público. 
3 Aurélio Agostinho (354-430) nasceu em Tagaste, na 
Numídia, norte da África. Filho de pai pagão e mãe 
cristã. Tornou-se bispo de Hipona em 395. 
4 Obra com início no ano de 413 e término no ano de 
426. 
5 AGOSTINHO, Aurélio. A Cidade de Deus. Disponível 
em: 
<http://www.4shared.com/get/H0dwpmAd?Santo 



 

 

                                                                                     
Agostinho. A Cidade de. html>  Acesso em: 19. out. 
2010. p. 560.  
6 Idem. 
7 Idem 
8 Ibidem, p. 563. 
9 Idem. 
10 Tomás de Aquino (1225-1274) nasceu em Rocca Secca, 
na Itália. Estudou na Universidade de Nápoles, tornou-
se abade dominicano e doutorou-se em teologia, em 
Paris. 
11AQUINO, São Tomás de. Summa Theologica. 
Disponível em: 
 <http://www.4shared.com.com/ 
Summa_Theologica.phd> Acesso em 20 out. 2010. Part 
II, Question 40. 
12 Idem 
13 Idem 
14 Idem 
15 Idem 
16 Francisco de Vitória (1480-1546)  nasceu na cidade 
espanhola que posteriormente adotou o seu nome. 
Durante dezesseis anos viveu no convento dominicano 
de Saint-Jacques, em Paris, foi aluno e mestre no 
Colégio de Santiago e professor na Universidade de 
Salamanca. 
17 Francisco Suarez (1548-1617) nasceu em Granada, 
jurista, jesuíta, foi professor nas Universidades de 
Salamanca e Roma.  



 

 

                                                                                     
18 PRÉLOT, Marcel; LESCUYER, Georges – História das 
ideias políticas. v. I. Trad. do fr. De Regina Louro. 
Presença, 2000, p. 237.  
19 Hugo Grócio ou Hugo Grotius (1583-1654) nasceu em 
Delft, na Holanda, e escreveu sobre história e teologia. 
20 GROTIUS, Hugo. The Rights of War and Peace. 
Disponível 
em:<http://books.google.com.br/books?printse 
c=frontcover&dq=The+Rights+of+War+and+Peace&si
g=PNpem_9LewQTKIjzb83XnM4duU&ei=uSkBTenN
D 
Y6mQfhjbXIDQ&ct=result&pg=PA55&id=MtM8AAA
AYAAJ&ots=phd-t41eDk#v=onepage&q&f=false> A- 
cesso em 22 out. 2010. p. 1150.  
21 Ibidem. p. 1151.  
22 Ibidem. p. 1161. 
23 Ibidem. p. 1156. 
24 Ibidem. p. 1155. 
25 Ibidem. p. 1156-1157 
26 Idem. 
27 Immanuel Kant (1724-1804) nasceu, viveu e morreu 
em Königsberg (atual Kaliningrado), região pertencente 
à Prússia. 
28 GALLIE, Walter Bryce. Os filósofos da paz e da 
guerra. Trad. Silvia Rangel. Rio de Janeiro: Artenova, 
1979, p. 24.  
29 Ibidem, p. 21. 
30 GERHARDT, Volker. Uma teoria crítica da política 
sobre o projeto kantiano À paz perpétua. In: ROHDEN, 
Valério (Ed.). Kant e a Instituição da Paz. Porto Alegre: 
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Sobre a liberdade 

1 Mestre em Direito Público pela Universidade Federal 
de Uberlândia, Especialista em Ciências Criminais pela 
Universidade Cândido Mendes, Graduado em Direito 
pela Universidade Federal de Uberlândia, Advogado e 
Professor Universitário. 
2 Doutor em Direito. Professor do Curso de Mestrado 
em Direito Público – UFU. 
3 Constant reforça sua leitura dos fatos históricos ao 
exortar acerca da ênfase excessiva em uma ou outra 
liberdade: “O perigo da liberdade antiga estava em que, 
atentos unicamente à necessidade de garantir a 
participação no poder social, os homens não se 
preocupassem com os direitos e garantias individuais. 
O perigo da liberdade moderna está em que, absorvidos 



 

 

                                                                                     
pelo gozo da independência privada e na busca de 
interesses particulares, renunciemos demasiado 
facilmente a nosso direito de participar do poder 
político” (CONSTANT, 1985, p. 23). 
4 Stuart Mill, juntamente com David Hume e Adam 
Smith lançam as bases para uma espécie de liberalismo 
conhecida como conseqüencialista: “This variety of 
libertarianism holds its political principles to be 
grounded not in self-ownership or the natural rights of 
humanity, but in the beneficial consequences that 
libertarian rights and institutions produce, relative to 
possible and realistic alternatives. To the extent that 
such theorists hold that consequences, and only 
consequences, are relevant in the justification of 
libertarianism, they can properly be labeled a form of 
consequentialism. Some of these consequentialist forms 
of libertarianism are utilitarian” (ZWOLINSKI, 2008). 
5 “A maior parte dos utilitaristas destaca justamente a 
diferença entre o utilitarismo vulgar e o filosófico. O 
primeiro é muito corrente; o segundo, excepcional. 
Bergson escreveu que são necessários muitos séculos de 
cultura para forjar um utilitarista como John Stuart 
Mill” (MORA, 2001, p. 2960). 
6 Ronald Dworkin (2002, p. 399-401) comenta e combate 
a posição de Gertrude Himmelfarb, que defende haver 
na referida obra de Mill sérias contradições quando 
comparada a outras que ele havia escrito (por exemplo, 
uma reivindicação extrema em favor da liberdade, 
contradizendo alegações anteriores em favor da 
educação e da tradição), e atribui essa mudança de 
posição à influência de Harriet Taylor. 



 

 

                                                                                     
7 Stuart Mill distancia-se daqueles que defendem 
direitos naturais ao fundamentar a legitimidade da 
limitação da intervenção estatal na utilidade: “Mill, 
unlike other liberal theorists, makes no appeal to 
‘abstract right’ in order to justify the harm principle. 
The reason for accepting the freedom of individuals to 
act as they choose, so long as they cause minimal or no 
harm to others, is that it would promote ‘utility in the 
largest sense, grounded on the permanent interests of 
man as a progressive being.’ (OL, 53). In other words, 
abiding by the harm principle is desirable because it 
promotes what Mill calls the ‘free development of 
individuality’ or the development of our humanity” 
(HEYDT, 2006). 
8 O filósofo expressamente se declara anti-
contratualista: “Though society is not founded on a 
contract, and though no good purpose is answered by 
inventing a contract in order to deduce social 
obligations from it, every one who receives the 
protection society owes a return for the benefit, and the 
fact of living in society renders it indispensable that 
each should be bound to observe a certain line of 
conduct” (MILL, 1952a, p. 302). 
9 Para Mill, não se trata da maior felicidade individual 
apenas, mas da maximização da felicidade geral. 
Todavia, observa-se que, para ele, a soma das 
“felicidades” individuais provocadas não conduz à 
outra conclusão a não ser a felicidade geral: “I merely 
meant in this particular sentence to argue that since As 
happiness is a good, Bs is a good, Cs is a good, etc., the 
sum of all these goods must be a good” (MILL apud 



 

 

                                                                                     
WILSON, 2009). Sobre o assunto, Lalande (1999, p. 
1183) destaca que “no utilitarismo, no sentido C [de 
Bentham e John Stuart Mill], ‘a maior felicidade’ é 
concebida como sendo não só a do agente, mas a maior 
soma de felicidade possível no conjunto da 
humanidade”. Kurt Baier (2004, p. 285) identifica uma 
falácia nessa argumentação: “Esta idea, que la 
eliminación de las limitaciones legales o morales 
autoimpuestas a la búsqueda del propio interés es 
beneficiosa en general, se há extendido a menudo más 
allá del ámbito económico en sentido estricto. Se há 
convertido entonces en la doctrina según la cual, si cada 
cual persigue su propio interés tal y como lo consigue, 
con ello se fomenta el interés de todos. Esta teoría, si se 
defiende sin el apoyo de una «mano invisible», se 
convierte en la falacia, a menudo atribuida a John Stuart 
Mili, de que si cada cual fomenta su propio interés, con 
ello se fomentará necesariamente el interés de todos. 
Obviamente, esto es una falacia, pues los intereses de 
individuos o clases diferentes pueden entrar en 
conflicto y de hecho entran en conflicto em 
determinadas condiciones (la más obvia de las cuales es 
la escasez de necesidades). En estos casos, el interés de 
uno va en perjuicio del otro”. 
10 Otfried Höffe suscita uma dificuldade existente nas 
bases de legitimação utilitaristas da intervenção estatal: 
“Se o mandato para o exercício da coerção se legitima a 
partir do bem-estar dos afetados, então se deve levar 
em consideração também o bem-estar dos afetados e de 
todos os afetados. Sem dúvida se levantará a questão de 
como se tratam conflitos, particularmente como se deve 



 

 

                                                                                     
proceder quando o mandato para o exercício da coerção 
tem para uns um balanço de vantagem-custos positivos 
– e para outros, porém, um balanço negativo. Conforme 
a ética utilitarista, sem dúvida, não é permitido deixar 
de considerar os prejudicados [...] Com os olhos em sua 
vantagem, porém, os prejudicados pelo mandato ao 
exercício da coerção não podem concordar; ele lhes é 
imposto pelos favorecidos por causa de seu bem 
particular. Para os prejudicados as ordens sociais 
impostas pelo mandato para o exercício da coerção 
recebem o caráter de pura coerção; elas se convertem 
em força e permanecem para eles ilegítimas” (HÖFFE, 
1991, p. 64, 65). 
11 Mill, embora defensor da liberdade e da diversidade 
de modos de vida individuais, admitia o despotismo 
como governo legítimo quando os governados são 
bárbaros (isto é, incapazes de avançarem por meio do 
exercício da liberdade de discussão) e os governantes 
buscam o desenvolvimento dos indivíduos. Em suas 
palavras: “Despotism is a legitimate mode of 
government in dealing with barbarians, provided the 
end be their improvement, and the means justified by 
actually effecting that end. Liberty, as a principle, has 
no application to any state of things anterior to the time 
when mankind have become capable of being 
improved by free and equal discussion. Until then, 
there is nothing for them but implicit obedience to an 
Akbar or a Charlemagne, if they are so fortunate as to 
find one” (MILL, 1952a, p. 272). Bhikhu Parekh critica o 
posicionamento de Mill por considerá-lo inadequado, 
porquanto este não admite a diversidade cultural, mas 



 

 

                                                                                     
apenas de modos de vida diversos: “Since Mill’s theory 
of diversity was embedded in an individualist vision of 
life, he cherished individual but not cultural diversity, 
that is diversity of views and lifestyles within a shared 
individualist culture but diversity of cultures including 
the nonindividualist. Mill naïvely assumed that 
different ways of life and types of character can all 
happily coexist, that the social structure is neutral 
between them, and that the best of them will win out in 
the end. Ways of life compete for power and resources, 
and the success of some often spells the disintegration 
of others […] The limitations of Mill’s theory of 
diversity are strikingly evident in the fact that he saw 
no difficult in justifying colonialism and dismantling 
the traditional cultures of subject societies” (PAREKH, 
2006, p. 44, 45). 
12 Dworkin (2002, p. 402) ressalta que esse princípio tem 
uma esfera de aplicação restrita: “Mas o princípio de 
Mill é de aplicação muito limitada. Refere-se apenas 
àquelas ocasiões relativamente raras em que se pede a 
um governo que proíba algum ato pela única razão de 
que o ato é perigoso para quem o pratica, como dirigir 
uma motocicleta sem capacete. Ou pela razão de que o 
ato é ofensivo aos padrões morais da comunidade, 
como a prática da homossexualidade ou a publicação 
ou leitura de material pornográfico. Essas decisões 
constituem uma parte insignificante das ocupações de 
qualquer governo responsável. O princípio nada diz 
sobre o modo como o governo deve distribuir recursos 
escassos como renda, segurança ou poder, ou mesmo 
como deve decidir quando limitar a liberdade em nome 



 

 

                                                                                     
de algum outro valor”. Em relação às dificuldades de 
aplicação do princípio, ver nota adiante. 
13 Comentando a teoria de Mill, Dworkin (2002, p. 406) 
salienta que “[...] leis que restringem um homem, com 
base apenas no suposto de que é incompetente para 
decidir o que é certo para ele, o ofendem 
profundamente. Elas o tornam intelectual e moralmente 
subserviente aos conformistas que formam a maioria e 
negam-lhe a independência à qual tem direito”. 
14 Defende Feinberg (1974, p. 46, 47) que a legitimidade 
da coerção social e política é verificada na medida em 
que esta impede males maiores do que aqueles 
provocados pela própria coerção. O dano, portanto, é o 
fundamento de legitimação da restrição da liberdade, 
sendo que o dano pode ser considerado como público 
ou privado. O princípio do dano público justificaria a 
restrição da liberdade de uma pessoa em razão da 
necessidade de impedir o enfraquecimento das 
instituições e do sistema normativo, ao passo que o 
princípio do dano privado possibilita a restrição da 
liberdade em face de danos provocados a outros 
indivíduos. Segundo o filósofo norte-americano, Mill é 
o principal defensor do princípio do dano privado, 
embora entenda que “Mill fosse a favor de ambas as 
versões”. 
15 Um problema relativo à aplicabilidade do princípio 
permanece: o de identificar a fronteira entre as ações 
que afetam apenas o indivíduo e aquelas que afetam 
outros. Quanto à liberdade de pensamento e opinião, 
não restam dúvidas de que o indivíduo é totalmente 
livre. No entanto, em relação à manifestação do 



 

 

                                                                                     
pensamento e à prática de condutas, exige-se uma carga 
argumentativa maior para o emprego de medidas 
preventivas. Nesse sentido, Colin Heydt (2006) destaca: 
“A basic philosophical problem presented by the work 
is what counts as ‘harm to others.’ Where should we 
mark the boundary between conduct that is principally 
self-regarding versus conduct that involves others? 
Does drug-use cause harm to others sufficient to be 
prevented? Does prostitution? Pornography? Should 
polygamy be allowed? How about public nudity?”. É 
oportuno trazer à baila também aqueles casos 
mencionados por Dworkin em nota anterior, como 
“dirigir uma motocicleta sem capacete” e “publicação 
de material pornográfico”: no primeiro caso, há 
situações em que eventual dano não interessa apenas ao 
indivíduo, mas a outros, a exemplo do tratamento 
médico prestado pelo Estado ou nas hipóteses em que o 
indivíduo é o provedor do lar e por sua conduta 
despreocupada torna-se incapaz; quanto ao segundo 
caso, pode-se argumentar que a publicidade do 
material deve ser restringida, pois se há apresentação 
do conteúdo em locais de acesso público (por exemplo, 
nas prateleiras de uma banca de revistas situada em 
praça pública), outros indivíduos, inclusive crianças e 
adolescentes, podem ser expostos ao material 
pornográfico. 
16 Parekh (2006, p. 41) destaca a importância da 
individualidade no pensamento de Mill: “A fully 
human life involves individuality, self-determination or 
autonomy, the terms Mill uses either interchangeably or 
to emphasize different aspects of a common ideal. The 



 

 

                                                                                     
goal is to become the author of one’s life such that 
ideally there is little about oneself beyond the 
unalterable that one has either not created or 
reflectively endorsed. It involves making one’s own 
choices and decisions, forming one’s own desires, 
beliefs, opinions and values, making sure that they are 
‘properly one’s own, critically examining the rationale 
of inherited beliefs, and revising them where 
necessary”. 
17 Mill (1952a, p. 294) apóia-se em Wilhelm von 
Humboldt para afirmar que a liberdade e a diversidade 
de situações são necessárias para o avanço da 
humanidade: “Few persons, out of Germany, even 
comprehend the meaning of the doctrine which 
Wilhelm von Humboldt, so eminent both as a savant 
and as a politician, made the text of a treatise – that ‘the 
end of man, or that which is prescribed by the eternal or 
immutable dictates of reason, and not suggested by 
vague and transient desires, is the highest and most 
harmonious development of his powers to a complete 
and consistent whole’ […] that for this there are two 
requisites, ‘freedom, and variety of situations’”. Ortega 
y Gasset (2001, p. 11, 12) comenta: “Mas o que mais nos 
interessa em Stuart Mill é sua preocupação pela 
homogeneidade de má classe que via crescer em todo o 
Ocidente. Isso o faz acolher-se a um grande pensamento 
emitido por Humboldt na sua juventude. Para que o 
humano se enriqueça, se consolide e se aperfeiçoe é 
necessário, segundo Humboldt, que exista ‘variedade 
de situações’. Dentro de cada nação, e tomando em 
conjunto as nações, é preciso que se dêem 



 

 

                                                                                     
circunstâncias diferentes. Assim, ao falhar uma restam 
outras possibilidades abertas. É insensato pôr a vida 
européia numa só carta, num só tipo de homem, numa 
idêntica ‘situação’. Evitar isso tem sido o secreto acerto 
da Europa até hoje, e a consciência desse segredo é a 
que, clara ou balbuciante, moveu sempre os lábios do 
perene liberalismo europeu. Nessa consciência se 
reconhece a si mesma como valor positivo, como bem e 
não como mal, a pluralidade continental”. 
18 Por ser a individualidade algo bom, é necessário que 
as instituições sociais contribuam para a sua promoção. 
“Free, uncensored debate is one such institution. So, 
more generally, is liberty, the right to do as one wants 
free from the interference of others, so long as what one 
wants does no harm to others. […] Democracy and 
representative government also contribute to the 
development of the individual, for much the same 
reason that free speech so contributes, and so these too 
are social institutions that are justified on utilitarian 
grounds” (WILSON, 2009). Quanto à democracia e ao 
governo representativo, Mill (1952b, p. 380) adverte: 
“Such a representative democracy as has now been 
sketched, representative of all, and not solely of the 
majority – in which the interests, the opinions, the 
grades of intellect which are outnumbered would 
nevertheless be heard, and would have a chance of 
obtaining by weight of character and strength of 
argument an influence which would not belong to their 
numerical force – this democracy, which is alone equal, 
alone impartial, alone the government of all by all, the 
only true type of democracy – would be free from the 



 

 

                                                                                     
greatest evils of the falsely-called democracies which 
now prevail, and from which the current idea of 
democracy is exclusively derived”. 

Breve histórico do valor da vida no 
pensamento ocidental 

1 Graduado em Filosofia (UFMG), Mestre e Doutor em 
Filosofia (PUCRS). Professor dos Programas de 
Graduação e de Pós-Graduação em Direito da Escola 
Superior Dom Helder Câmara.  
2  Graduada em Direito e mestranda em Direito 
Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela Escola 
Superior Dom Helder Câmara. Advogada. 
3 Regulae ad directionem ingenii (Regras para a direção 
do Espírito), obra de René Descartes, escrita entre 1627 e 
1628.  
4 Res cogitans é a realidade pensada. 
5 Res extensa é a realidade extensa, palpável, concreta. 
6 Corrente partidária que é contra o aborto e a favor da 
vida. 
7 Corrente partidária que defende o direito de cada 
mulher, livremente, optar pelo aborto. 



 

 

                                                                                     

O desenvolvimento sustentável na Hiper 
Zeitgeist 

1 Mestre e Doutor em Direito pela PUC/MG. 
Coordenador e Professor do Mestrado em Direito 
Ambiental da Escola Superior Dom Helder Câmara. 
Procurador da Fazenda Nacional. 
2 Mestrando em Direito Ambiental pela Escola Superior 
Dom Helder Câmara. Pós-Graduado em Direito 
Internacional pela Universidade de Coimbra. 
Advogado Brasileiro e Europeu. 
3 A mudança tecnológica enraizada na economia 
nacional tem tido efeitos importantes sobre a 
urbanização. Acesso quase universal à telefones tem 
sido um ingrediente essencial, permitindo 
relativamente a baixa densidade estrutural para 
funcionar eficientemente. Projetos de plantas industriais 
que favorecem uma história planejada, centros de 
shopping fechado de compras, maior utilização de 
computadores, comunicação e melhorias outras têm 
ajudado a dispersão da atividade econômica de cidades 
mais densamente desenvolvidas (tradução nossa). 
4 Direito Espacial são as normas destinadas a regular as 
relações entre os Estados de determinar os seus direitos 
e deveres resultantes de todas as atividades voltadas 
para o espaço exterior e, dentro delas, fazê-lo no 
interesse da humanidade como um todo, para oferecer 
proteção à vida terrestre, e não-terrestre, onde quer que 
possam existir (tradução nossa). 



 

 

                                                                                     
5 Os capítulos anteriores compõem a teoria geral da 
evolução econômica da sociedade, no sentido em que 
esses termos são comumente entendido, o progresso do 
capital, da população e das artes produtivas. Mas ao 
contemplar qualquer movimento progressivo, não em 
sua natureza ilimitada, a mente não se satisfaz apenas 
com o traçado das leis do movimento, não pode. Então, 
questiona-se: para que objetivo? Ou seja, qual a 
essencial final que tende a sociedade ao seu progresso 
industrial? Quando o progresso parar, em que 
condições esperamos que ele deixe a humanidade? 
(tradução nossa). 
6 É necessário muito pouco para afirmar que uma 
condição estacionária do capital e da população não 
implica no estado estacionário do melhoramento 
humano. Haveria como escopo, mais do que nunca, o 
progresso de todos os tipos de cultura mental, moral e 
social, bem como, muito espaço para melhorar a Arte 
de Viver, que se potencializa com o abandono do mero 
"getting on". Ainda, as Artes Industriais poderiam ser 
cultivadas com essa diferença, ou seja, ao contrário de a 
nada servirem, promoverem o crescimento da riqueza e 
o aperfeiçoamento industrial na busca de seu legitimo 
efeito: Facilitar o trabalho (tradução nossa). 


