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Matheus Hein Souza et.al 
A XX Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS ocorreu entre os dias 

21 e 23 de outubro de 2020. Houve cinco palestras principais e um lançamento de 

livro. Contou, também, com 105 apresentações das pesquisas realizadas por discentes 

da graduação e do pós-graduação, distribuídas em 26 mesas de comunicações durante 

os três de dias de evento. A programação das palestras foi organizada de modo a 

contemplar um número variado de áreas da Filosofia, como Feminismo, Ética, 

Filosofia Política, Filosofia Antiga, Filosofia Medieval, Filosofia Moderna e Filosofia 

Contemporânea. As palestras principais, distribuídas nos três dias de evento, foram 

proferidas por Rodrigo Nunes (PUC-RIO), intitulada “Uma ou Duas Melancolias? 

1917, 1968 e a Questão da Organização”; por Gabriel Tupinambá (UFRJ), que discutiu 

sobre “Quem pensa politicamente? Fofocas sobre um projeto de pesquisa em curso”; 

por Claudia Drucker (UFSC) que discorreu sobre “A morte heroica de Mnemosina: 

memória e esquecimento em Hölderlin”; por Acácio Augusto (UNIFESP), que 

apresentou sua pesquisa sobre “Democracia securitária: política, segurança e as lutas 

anti-segurança hoje”; e por Caroline Marim (PUCRS), intitulada “Narrativas situadas 

- construção de uma epistemologia afetiva”. Além das excelentes discussões suscitadas 

pelo lançamento do livro “Filosofia por Elaes”, que tivemos a oportunidade de 

promover em conjunto com a organizadora Me. Renata Floriano e o organizador Prof. 

Dr. Norman Madarasz. Os artigos dos três volumes são resultados das apresentações 

nas mesas de comunicações da Semana Acadêmica e estão organizados do seguinte 

modo: 

- Volume 01 – Biopolítica, Filosofia Antiga, Estética e Filosofia da Arte. 

(Organizadores: Cássia Zimmermann Fiedler, Christian Conce, Émerson Pirola e 

Pedro Antônio G. De Araujo);  

- Volume 02 – Rawls, Filosofia Analítica, Kant, Hegel, Marx e Marxismos. 

(Felipe Fortes, Claiton Costa, Fernando Silva e Silva e Valentinne Serpa); 

- Volume 03 – Filosofia Moderna, Metafísica e Ontologia, Fenomenologia e 

Hermenêutica. (Matheus Hein Souza, Darlan Lorenzeti, Giovana Hagemann Pozzer e 

Vinicius Posselt); 

https://doi.org/10.36592/9786587424408-0


- Volume 04 – Filosofia Política, Filosofia da Ecologia, Nietzsche, Filosofia 

Medieval. (Daniel Santos, Eduardo Alves e Gustavo Oliva de Oliveira).  

A comissão responsável pela organização da XX Semana Acadêmica do PPG em 

Filosofia da PUCRS foi composta pelos mestrandos Matheus Hein Souza, Cássia 

Zimmermann Fiedler, Daniel Santos e o doutorando Felipe Fortes. A comissão 

científica, responsável pela avaliação dos resumos e dos artigos e pela organização 

destes três volumes, foi composta por Matheus Hein Souza, Cássia Zimmermann 

Fiedler, Daniel Santos, Felipe Fortes, Fernando Silva e Silva, Claiton Costa, Eduardo 

Alves, Vinícius Posselt, Darlan Lorenzeti, Giovanna Hagemann Pozzer, Gustavo Oliva 

de Oliveira, Émerson Pirola, Christian Conce, Valentinne Serpa, Pedro Antônio G. de 

Araujo. Gostaríamos de agradecer o apoio do PPG em Filosofia da PUCRS, em especial 

ao seu coordenador, Prof. Dr. Agemir Bavaresco, sem o qual o evento, nem a presente 

publicação seriam possíveis. Agradecemos também à Giovanna Hagemann Pozzer, 

responsável por confeccionar toda a arte do evento. Por fim, agradecemos a cada um 

dos palestrantes, pela honra de aceitar nosso convite e à Comissão Científica.  

 

 

Matheus Hein Souza 

Cássia Zimmermann Fiedler 

Daniel Santos 

Felipe Fortes. 

Organizadores. 
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1. EXÍLIO DE SI COMO SUBJETIVIDADE HOSPITALEIRA 
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Mariana Di Stella Piazzolla1 
 
 

Resumo 
Derrida compara a subjetividade refém anunciada nas obras Totalidade e Infinito e De 
Outro Modo que Ser ou para lá da Essência, de Levinas, com o eu privado de 
substância e atributos ontológicos pascaliano. A queda ao mundo terreno, resultante 
do pecado original, impede a plena realização do sujeito na filosofia de Pascal, pois 
esse está condenado à miséria humana, sendo ou não acolhido pela graça divina. Caso 
seja tocado e agraciado, a noção de sacrifício começa a operar devido ao afastamento 
de um eu exterior que inicia, então, a sua vivência na interioridade, sentindo a dor de 
Cristo. O sacrifício do cristão, em Pascal, é uma maneira de sair de si, um exílio, como 
única forma de livrar a alma da concupiscência e garantir o acesso à substancialidade, 
à verdade e à justiça. Em Levinas, o sacrifício é elemento importante da subjetividade 
que está sujeita à Outrem. A transcendência, como relação com o Infinito, é uma 
maneira de exilar-se em si mesmo, a partir da expulsão do ser, o qual é encurralado, 
contraído em si mesmo antes da substância. Ser refém, neste caso, é estar nesta 
situação de sujeição ao outro - sacrifício - como condição possível de realização de sua 
essência, propriedade e justiça. Este trabalho tem por objetivo demonstrar as bases 
desta comparação, aproximando as subjetividades de Levinas e Pascal, sustentando a 
interpretação derridiana da hospitalidade. 
Palavras-chaves: subjetividade, sacrifício, hospitalidade, Levinas, Pascal 
 
Abstract 
Derrida compares the hostage announced in the works Totality and Infinite and 
Otherwise than being or beyond essence, by Levinas, with the self deprived of 
substance and ontological attributes of Pascal. The Fall of Heaven, resulting from the 
original sin, prevents the full realization of the subject in Pascal's philosophy, as it is 
condemned to human misery, despite being or not bestowed by divine grace. If 
touched and graced, the notion of sacrifice begins to operate due to the withdrawal of 
an outer self that iniciates its experience in the interior, feeling the pain of Christ. The 
christian' sacrifice is a way out of himself, an exile, as the only way to free the soul from 
lust and guarantee access to substantiality, truth and justice. In Levinas, sacrifice is an 
important element of an subjectivity that is submitted to others. Transcendence, as a 
relationship with the Infinite, is a self exiling -  an existent expelled from being-, which 
is cornered, contracted in itself before the substance. To be a hostage, in this case, is to 
be in this situation of submitted to the other - sacrifice - as a condition of possibility 
for the realization of its essence, property and justice. This work aims to demonstrate 
the foundations of this comparison, approaching the subjectivities of both, Levinas and 
Pascal, supporting by the Derridian interpretation of hospitality.  
Keywords: subjectivity, sacrifice, hospitality, Levinas, Pascal 

                                                     
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Email: maridistella@gmail.com 
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É na ocasião da morte do filósofo Emmanuel Levinas, que Jacques Derrida, 

diante do Infinito e a partir de sua finitude, diz a-Deus (DERRIDA, 2008). Não apenas 

como quem se despede de um amigo, mas como aquele que, seguindo em sua direção 

– para o além, para Deus – o cumprimenta quando da sua chegada. Por mais estranho 

que possa parecer em nossa língua, o dizer adeus é também dizer bem-vindo: 

acolhimento proporcionado após a morte, uma abertura para um devir humano, 

sentimento da finitude e, portanto, da mortalidade. Como, então, por meio da morte, 

a humanidade seria possível? 

Se a mortalidade enquanto finitude humana só se põe após a morte, podemos 

ler aí uma contradição: a mortalidade só seria possível após seu próprio 

acontecimento, quando em princípio, já não haveria mais mortal passível de sua 

percepção. Iniciemos a compreensão dessa contradição, por enquanto, assim: tendo 

como referência um sujeito que antes de morrer se perceberia como não mortal e ao 

morrer, se poria finito. Um sujeito enlutado de sua própria morte (DERRIDA, 2018, p. 

48). 

Isto quer dizer que, ao contrário da defesa de Heidegger (2006) de um ser-

poder que visa a realização de seus possíveis modos de ser em um projeto voltado para 

uma existência antecipadora da morte2 - não no sentido médico-legal de falecer - para 

aí encontrar o nada e viver seu êxtase; Levinas (1998) vê nesse ser que se afirma no 

nada, o anonimato de uma presença ausente somada ao peso do vazio de todo 

substantivo desaparecido. Esse ser-poder, que na obra de Heidegger torna-se 

universal em sua neutralidade, não apresenta novos horizontes, não possui limites, 

contendo a prerrogativa de poder tudo.  

Esse nada, revelado no momento da morte, não passa de um sofrimento por 

perder de vista todos os objetos (1998). Não obstante, o desaparecimento não se dá 

por completo, ainda é possível ouvir a voz do silêncio no vazio: durante a escuta, o ente 

experiencia no mundo o ser-sem-mundo. O ente separa-se do ser. Diante do nada, 

                                                     
2 Em Ser e Tempo, Heidegger define três maneiras de relação com o fim, a saber, perecer (Verenden), 
falecer ou deixar de viver (Ableben) e morrer (Sterben). "No âmbito da ontologia da presença, que 
ordena previamente uma ontologia da vida, a análise existencial da morte subordina-se a uma 
caracterização da constituição fundamental da presença [Dasein]. Chamamos de finar [perecer] o findar 
do ser vivo. A presença também "possui" uma morte fisiológica, própria da vida. Embora essa não possa 
ser isolada onticamente, determinando-se pelo seu modo originário de ser, a presença também pode 
findar sem propriamente morrer, e, por outro lado, enquanto presença, não pode simplesmente finar 
[perecer]. Chamamos esse fenômeno intermediário de deixar de viver [falecer]. Morrer, por sua vez, 
exprime o modo de ser em que a presença é para sua morte" (HEIDEGGER, 2006, 247, p. 322).   
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sente a sua existência limitada, porque dela não pode sair sozinho da solidão em que 

se encontra.  

 

Nesta humilhação ou, talvez mais justamente, neste traumatismo infligido ao seu 

egoísmo soberano que se pensava capaz de tudo poder, o sujeito, activo e 

supostamente todo-poderoso, dá-se conta, «no medo e .... no tremor infantil do 

soluço», de que há algo de mais forte do que ele e diante de quem ele não pode 

mais poder - justamente a violência do sofrimento e da morte! Esta põe, de facto, 

a nu a mortalidade (ou a temporalidade) essencial do "soberano" sujeito, que se 

erigiu na separação como vida interior ou subjectividade onto-eco-nómica; 

mortalidade que o nosso filósofo dilucida menos com a intenção de a tornar 

inofensiva, de a justificar, de com ela prometer uma hipotética vida eterna, do que 

para atentar no sentido que ela, no seu sem-sentido absoluto, confere à aventura 

humana (BERNARDO, 1997, p. 122). 

 

De que morte, então, falamos quando nos referimos a um a-Deus que é 

acolhimento humano? Acabamos de dizer que o ente se separa do ser a partir da escuta 

da voz do vazio, e somente enquanto ente poderia ouvi-la. É da morte desse ser que se 

afirma no nada que resulta o nascimento do sujeito. Dessa forma, a contradição 

prevista deve considerar, primeiramente, que o ser não é pura e simplesmente o 

sujeito, depois, que a morte não interrompe a vida, ao contrário, é no a-Deus da morte 

de um ser-da-posse que o sujeito enlutado se põe como humano a partir da existência 

do outro (LEVINAS apud BERNARDO, p. 128). Porque o outro retira o ser da solidão 

e o preço a se pagar deve ser sua soberania interrompida; assim, o sujeito, enfim, nasce 

in-carnado3 no homem4. A mortalidade é posta para um ser morto e em um sujeito 

recém-nascido, uma nova forma de elaborar a contradição já enunciada: como se nasce 

depois de morrer?  

                                                     
3 O sujeito incarnado não é um conceito biológico, em Levinas. É uma despossessão. Em Totalidade e 
Infinito, a in-carnação se faz pelo próprio ente separado do ser, que irá trazer a humanidade para carne 
e osso: o ente é “autônomo” em relação ao ser. Não indica uma participação no ser, mas felicidade. O 
ente por excelência é o homem" (LEVINAS, 1980, p. 104). Em Outro modo que ser ou para lá da 
essência, o sujeito já não tem uma associação pura e simples com o ente, apesar de manter relação 
direta, e Levinas fala, então, de uma subjetividade de si incarnada, não resultante de uma materialidade, 
mas matéria que é o próprio lugar do para-o-outro (LEVINAS, 2011, p. 95 -125).  
4 Não iremos, no âmbito deste trabalho, adentrar na discussão sobre o feminino em Levinas. No entanto, 
é preciso chamar a atenção para interpretações que compreendem esse "homem" como um ser humano 
do sexo masculino, resultando em consequências para um papel subordinado da mulher na filosofia 
levinasiana. Sobre a discussão cf. IRIGARAY, 2011. 
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Lembrando. Em Levinas, o sujeito somente aparece após o trauma de seu ser 

não se entender mais em sua qualidade soberana, ou seja, foi bom enquanto durou. 

Uma vez que o sujeito sempre esteve lá, ainda que identificado ao ser por meio do ente, 

só foi possível a existência do ser-da-posse por causa do esquecimento. Localizado em 

um passado imemorável (2011, p. 32), não era possível ter acesso ao sujeito antes da 

morte do ser. A presença do ser trai a pré-origem do sujeito (2011, p. 28), 

inviabilizando a lembrança dessa história, desde o ponto de vista por quem foi contada. 

"Faz então esquecer, negar ou reprimir o que vem antes da origem, segundo a 

experiência corrente da história" (DERRIDA, 2008, p. 114).  

Portanto, o ser-da-posse não é nossa condição última. A morte nos devolve a 

lembrança da separação entre ente e ser e, principalmente, a consequência desta 

separação que é uma abertura do sujeito ao outro. Quando o outro retira o ser da 

solidão, exige uma porta aberta que já havia sido dada como condição de possibilidade 

do ser. Na morte, "o a-Deus não é um processo do ser: no apelo, sou remetido ao outro 

homem, por quem este apelo obtém significado, ao próximo por quem temo" 

(LEVINAS apud DERRIDA, 2008, p. 140). O movimento em direção a-Deus é 

passagem à transcendência, que pode ser descrita em Totalidade e Infinito como a 

relação do ser com o outro (1980, p.27-29), ou, em De Outro modo que ser ou para lá 

da essência, como a passagem da essência ao outro modo que ser (2011, p. 25).  

 

A transcendência, portanto – é de transcendência que se trata, do Infinito – não 

pode mais ser compreendida em termos de ser, como “ser de outro modo”, por 

exemplo, como ela significava ainda em Totalidade e Infinito; nem se trata de não-

ser, porque o ser engloba e domina o não-ser, a dialética da positividade e 

negatividade, no interior da qual não há possibilidade do outro (KORELC, 2006, 

p. 273). 

 

Se é de uma alteridade que falamos quando dizemos transcendência, então, 

para seguir em direção a Deus, temos, por uma parte, um ser voltado ao outro e, por 

outra, um ser que mais do que um outro modo de ser, passa-se a um outro que ser, 

cuja anterioridade e estatuto estão para lá da lógica. Levinas chama a atenção para esta 

relação com a alteridade. É neste sentido que a comentadora Martina Korelc aponta a 

diferença entre dois movimentos que partem do ser, tendo o primeiro a orientação ao 
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completamente outro, e o segundo, à anterioridade do ser como que outro; embora 

distintos, esses dois movimentos estão sempre conectados.  

Nos importa aqui, diante da compreensão de uma anterioridade do nascimento 

do sujeito que se acessa posteriormente pela morte, discutir, por enquanto, a 

transcendência no que diz respeito ao outro modo que ser. Por isso, nos ateremos à 

passagem da essência que se constitui como condição para a transcendência do ser-

para-outrem. 

Como vimos, na morte do ser, o ente destaca-se. O que ocorre em seguida? O 

ente depõe um si como uma expulsão do ser, acusação, perseguição. "Esta existência 

abandonada por todos e por si própria, rasto de si própria, imposta a mim, me intima 

no meu último refúgio, com uma força de intimação incomparável (...)" (LEVINAS, 

2011, p. 108). Por que Levinas reconheceria como abandono esse desdobramento da 

acusação de um si? Porque a perseguição é uma expulsão de seu lugar para não ter 

mais onde repousar, um não-lugar, pois não se fixa em nada, e por essa razão, o filósofo 

fala em "último refúgio", que só pode ser o si. E ainda indaga, abandonado por quem? 

(LEVINAS, 2011, p. 109). O si é abandonado, após um eu afetado por outro, que lhe 

acusa, e cujo rosto manifesta o rastro do Infinito. Se o Infinito não se faz presente, sua 

ausência é revelada no rosto do outro (LEVINAS, 2011, p. 165).  

Mesmo assim, passa, inversamente à sua desproteção por não ser acolhido por 

ninguém, e sem poder soberano - de decidir -, a acolher a ideia do Infinito que o excede 

em vista de sua mortalidade. A ordem do Infinito chega nesse momento: ordena a si 

perante o rosto do outro e instaura a proximidade como relação ao próximo. A 

subjetividade, diferentemente da essência voltada apenas para si, guarda consigo a 

alteridade - outro no mesmo - condição de possibilidade de toda solidariedade e 

fraternidade. Para receber em si o outro, o movimento de reenvio a si mesmo não 

poderia se situar em um lugar, se fixar, mas deveria desapropriar-se de qualquer 

propriedade, para em seu exílio não correr o risco de apropriar-se do outro para si, 

tornando-se outro do mesmo.  

 

Voltar a si não é instalar-se em sua casa, mesmo que despojado de todo o adquirido; 

é, como um estrangeiro, ser perseguido até a sua casa, contestando a identidade e 

na sua própria pobreza que, como uma pele, confinasse ainda o si, o instalasse 

assim em uma interioridade, desde logo reunida em si, desde logo substância: é 

sempre de novo esvaziar-se de si, absolver-se de si (...) (LEVINAS, 2011, p. 110).  
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Esse ser defunto, Derrida (2008) nomeia como proprietário. O reenvio a si, 

levando ao exílio e ao refúgio, pressupõe uma ausência de posse, que suplica pela 

abertura de portas e janelas, constituindo uma subjetividade hospitaleira. A 

interioridade é posta em questão quando "o em-si da habitação é ‘em-si como numa 

terra de asilo’, isso significa que o habitante aí permanece ao mesmo tempo um exilado 

e um refugiado, um hóspede e não um proprietário" (DERRIDA, 2008, p. 54). O sujeito 

como um hóspede é uma caracterização da subjetividade contra uma liberdade da 

autonomia que prevê o poder de agir segundo suas próprias regras - mesmo quando 

compactuada com todos -; o sujeito em Levinas não é dono de si5 (LEVINAS, 2011, p. 

97). A hospedagem garantida ao expatriado, como a si mesmo, faz de si uma morada 

para-o-outro. Por esse motivo, o atravessamento da consciência pelo Infinito para 

aquém da sua origem - por isso anterioridade não memorável - teorizada por Levinas, 

atinge a obsessão pelo outro, em um não-lugar, fora do ser - por isso fora da lógica -; 

faz-se um-para-o-outro.  O para-o-outro é 

 

(...) algo que para a concepção cartesiana parece incompreensível numa 

humanidade de carne e osso (...) o um-para-o-outro que precisamente, no sujeito, 

não é reunião, mas alienação do eu isolado (isolado enquanto interioridade) pelo 

hóspede que lhe é confiado - a hospitalidade - o um-para-o-outro do eu, entregue 

de uma forma passiva que toda a passividade dos elos de uma cadeia causal - o-

ser-arrancado-a-si-para-um-outro-no-dar-a-outro-o-pão-da-sua-boca (LEVINAS, 

2011, p. 96-97). 

 

A subjetividade como um-para-o-outro é incarnada, ou seja, atada ao outro 

antes mesmo do seu corpo. O corpo aqui não é a materialização, mas a retração de um 

si suscetível e vulnerável ao outro, vulnerabilidade que inclusive lhe faz mortal 

(LEVINAS, 2011, p. 95). Uma doação transcorre concomitantemente ao arrancar-se a 

si, na qual não há escolha em estar sujeito ao outro. Por certo que a filosofia cartesiana 

de um sujeito autônomo não poderia ter compreendido uma hospitalidade que só é 

passível - de passividade - porque o sujeito é hóspede de si. Diferentemente de uma 

relação de escravidão, a passividade do sujeito desenvolve-se em uma relação de 

                                                     
5 A despeito das teorias psicanalíticas e marxistas, que já apontaram para os limites da autonomia do 
sujeito; mantém-se o primado dessas concepções de liberdade baseadas no suposto “sujeito autônomo”. 
Nos dizeres de Freud: “o ego não é senhor de sua própria casa” (FREUD, 1996, p. 153). 



 

 

 

 

Mariana Di Stella Piazzolla | 23 

 

sacrifício, um suportar o outro que está aquém da liberdade, pois a liberdade da 

autonomia se dá com a identidade do ser que pode tudo e que transforma qualquer 

Outro em Mesmo. A escravidão seria a negação dessa liberdade. O suporte ao outro 

(des)encontra-se em uma anterioridade na qual a liberdade autônoma não serve como 

referencial. Na presença, o Eu, ou o ente, mantém-se tentando encontrar-se a si 

mesmo com vistas a identificar-se, acreditando ser a autonomia a sua própria 

liberdade, contudo; o eu-para-o-outro "liberta o sujeito do tédio, ou seja, do 

encadeamento a si no qual o Eu sufoca em Si, em virtude de uma forma tautológica da 

identidade, e procura ininterruptamente a distração do jogo e do sono" (LEVINAS, 

2011, p. 141). A libertação proporcionada pelo eu-para-outro vem para dizer o des-

interessamento (sem propriedade), a des-substancialização (para lá da essência) e a 

ética.  

A busca do ser pelo jogo, tanto quanto a libertação do tédio, podem ser 

consideradas uma referência sem citação à Pascal, apesar da epígrafe que abre Do 

outro modo que ser ou para lá da essência fazer menção à obra Pensamentos, de 

Pascal: "Este é o meu lugar ao sol. Eis o começo e a imagem da usurpação da terra" e 

"Fez-se uso como se pôde da concupiscência para fazê-la servir o bem público; mas 

isso só é fingir, é uma falsa imagem da caridade; porque, no fundo, não é mais que 

ódio". Vejamos o fragmento 143/1396, sobre o Divertimento, nos Pensamentos: 

 

fr 143/139: - Divertimento - (...) Fatigamos os homens com negócios, estudos de 

línguas e exercícios, e fazemo-lhes sentir que não poderão ser felizes sem que sua 

saúde, honra e fortuna, e as de seus amigos estejam em ordem, e que basta faltar-

lhes uma destas coisas para que sejam infelizes. E damos-lhes encargos e negócios 

que os atormentam desde que desponta o dia. - Eis aí, direis, uma estranha 

maneira de fazê-los felizes! Que poderia fazer melhor para torná-los infelizes? - (...) 

Bastaria tirar-lhes todas as ocupações; então se veriam a si mesmos, pensariam no 

que são, donde vêm e para onde vão (...) É por isso que depois de carregá-los de 

negócios, se lhes sobra tempo para descanso, nós o aconselhamos a empregá-lo em 

divertimento e no jogo, a andarem inteiramente ocupados (Pascal, 1988, p. 76). 

 

                                                     
6 Neste artigo, os números dos fragmentos serão apresentados seguindo respectivamente a numeração 
Brunschvicg e Lafuma. 
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A condição humana, para Pascal, é uma condição tediosa quando vê a si mesmo 

abandonada em seu próprio vazio (OLIVA, 2002, p. 110): "veriam a si mesmos, 

pensariam no que são, donde vêm", e encontrariam o nada. O tédio é justamente a dor 

do nada diante de si. Mas o homem não vive no nada, porque o nada como um 

indivisível ligar-se-ia ao indivisível do Infinito e, após o pecado original, o homem não 

teria mais acesso ao Infinito: 

 

fr 430/149: (...) Criei o homem santo, inocente, perfeito; enchi-o de luz e 

inteligência; comuniquei-lhe minha glória e minhas maravilhas. Os olhos do 

homem viam, então, a majestade de Deus. Não se achava nas trevas que o cegam, 

nem na mortalidade e nas misérias que o afligem. Mas não pôde manter tanta 

glória sem cair na presunção. Quis tornar-se o centro de si mesmo, independente 

do meu socorro. Subtraiu-se ao meu domínio; igualando-se a mim pelo desejo de 

encontrar a sua felicidade em si mesmo, abandonei-o (PASCAL, 1988, p. 139). 

 

A inacessibilidade às extremidades do Infinito e do Nada engendra o tédio no 

reconhecimento do intermédio no qual o homem vive. O jogo como divertimento 

poderia constituir-se como uma tentativa de sair desta condição de entremeios tediosa, 

apesar disso ser impossível, embora cumpra o papel imediato de retirar essas questões 

que levariam ao vazio, preenchendo-a com alguma atividade prazerosa. A 

miserabilidade humana é consequência da queda, da qual não se pode sair senão pela 

transcendência a-Deus. A queda é justamente este abandono de Deus em razão de 

Adão ter preferido tornar-se igual a Ele, quando antes tinha proporção com a 

eternidade e infinitude, às quais estava ligado por ter sido criado à Sua imagem e 

semelhança (OLIVA, 2002, p. 110-117). Se agora, na corrupção humana, houvesse 

acesso ao Infinito, a penalidade pelo pecado cometido seria improfícua. É apenas pela 

morte que se alcança a substancialidade perdida, caso o ser seja tocado pela graça. 

Dessa maneira, temos uma relação de inversão entre os dois filósofos: enquanto em 

Levinas, o ser da presença é ontológico, e pela morte se chega ao sujeito da 

anterioridade imemorável que é des-interessado; em Pascal, o homem é des-

ontologizado e, na anterioridade da primeira natureza, Adão teve sua unidade 

afirmada, a qual poderia novamente ser assumida após a morte, no a-Deus.  

Não por acaso, Derrida aproxima as subjetividades de ambos ao final de Adeus 

a Levinas. Ele sugere que a subjetividade expropriada de Levinas "despojada de todo 
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predicado ontológico" funciona com muita proximidade do "eu puro de Pascal, 

desvestido de todas as qualidades que se poderia atribuir-lhe, que enquanto eu puro, 

ele transcende" (2008, p. 131). Poderíamos acrescentar que a aproximação deve vir de 

duas filosofias que flertam com a teologia no seu a-Deus. Aqui, no entanto, 

reconhecemos que as obras de Levinas e Pascal, embora contenham tal aspecto, não 

podem ser descartadas e/ou reduzidas, com prejuízo de perder os ganhos filosóficos 

que propuseram, a saber, um sujeito sem predicados e exilado que transcende ao 

receber o outro. Também não podemos desconsiderar que embora filosóficas, a 

proximidade entre as obras muito provavelmente advém de leituras bíblicas que 

possibilitam a interpretação de um sujeito sem predicados 7 , des-interessado, sem 

propriedades, o qual chamamos até o momento - conforme a filosofia de Levinas - de 

exilado em si.  

Vejamos a trajetória desse exílio em Pascal: visto que Adão apresentava uma 

correlação com a eternidade e infinitude, os seres humanos decorrentes do percado 

original a perderam após a queda, tanto que, caso parassem para refletir sobre si 

próprios, encontrariam o nada - e, portanto, o tédio. Isto porque "no paraíso, Adão 

tinha uma situação ontológica que lhe dava proporção com o Criador. Com o pecado 

original, a substância do homem, desligada de seu verdadeiro ser, foi pulverizada em 

um aglomerado de qualidades desconexas" (OLIVA, 2002, p. 53), como resultado do 

abandono de Deus.  

Contudo, não se conhece essa situação de miséria e abandono, apenas há o 

movimento de buscar a felicidade como rastro da primeira natureza. No mundo 

terrestre, mergulha-se no divertimento acreditando que isso seja a plena felicidade: 

vive-se em uma aparência, conquanto não é possível reconhecer sua própria 

miserabilidade e, qual seja, a única possibilidade de saída.  

 

fr 693/198: - Vendo a cegueira e a miséria do homem, observando todo o universo 

mudo, e o homem sem luz, abandonado a si mesmo, e como que perdido neste 

recanto do universo, sem saber quem o pôs aqui, o que veio aqui fazer, o que se 

tornará ao morrer e incapaz de qualquer conhecimento (...) E, sobre isso, admiro 

                                                     
7 Não cabe aqui e não temos a intenção de demonstrar nesse artigo, como as leituras bíblicas do Antigo 
Testamento permitem conceber um sujeito ex-propriado, mas levantar algumas semelhanças entre a 
subjetividade, em Emmanuel Levinas, e o eu de Blaise Pascal, sugeridas por Jacques Derrida. No 
entanto, poderíamos deixar como indicativo o Livro de Isaías como uma possível fonte para se pensar 
essa sujeição ao outro como exílio e suporte de relações.  
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como não se desespera por tão miserável estado (...) Quanto a mim, não pude 

entregar-me nem ligar-me, e, considerando quanta aparência há de que existe 

outra coisa além do que vejo, tratei de descobrir se esse Deus não teria deixado 

algum sinal de si (PASCAL, 1988, p. 213).  

 

O Eu perdido e des-substancializado, por ter sido retirado o que nele havia de 

infinito, é iludido pela incapacidade de conhecer a posição em que se encontra no 

mundo. Tendo Adão perpetuado o pecado ao buscar ser o centro do mundo, os seres 

humanos reproduzem esta atitude procurando aumentar a própria felicidade, 

expandindo o amor de si por meio do amor dos outros dirigido a ele, muitas vezes 

conquistado pelo domínio.  

 

Ao usar a si mesmo como ponto de vista para julgar a natureza, o eu cria um 

universo distorcido onde é a finalidade última de tudo e de todos. Sem o 

conhecimento da imortalidade da alma, que lhe daria um ponto de vista renovado, 

o eu detecta sua transitoriedade como a transitoriedade de tudo que existe, 

afastando a possibilidade de uma realidade transcendente. No entanto, nada que 

se encontre ao seu alcance poderá acalmar sua voracidade porque a matéria jamais 

lhe dará a infinitude: na verdade, mesmo situando seus objetivos no mundo finito, 

o homem não perde a necessidade do infinito. Aquilo que Pascal reconhece no 

fragmento 469 ("Sinto que posso não ter existido") é motivo de dor insuportável 

para o ser humano (OLIVA, 1996, p. 34). 

 

O sinal deixado por Deus na segunda natureza - na qual os seres humanos vivem 

-, apenas é possível de ser visto por aqueles que veem além da imaginação, para além 

da aparência. O que poderia comprovar isso é justamente a insaciabilidade pelos bens 

materiais - a concupiscência - que não preenchem nunca o vazio do abandono. A 

concupiscência ilude por meio de mentiras e qualidades imaginadas contadas ao outro 

para aumentar o amor próprio. Neste sentido, quem consegue ver para além da 

aparência é aquele que, ao se distanciar dessa exterioridade de um eu que se põe na 

relação com o outro ilusoriamente, enfrenta o tédio e odeia a sua concupiscência, isto 

é, o cristão. Ao passo que odeia a sua concupiscência, reenvia a sua existência ao 

Infinito, a Deus, ao ser tocado pela graça. Sua vivência no afastamento da exterioridade 

suporta a solidão em que se encontra, imitando o sentimento da dor de Cristo. Ao 

assumir essa condição de sacrifício, vive-se a morte a cada momento do sofrimento, 
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proporcionando a imediação com a transcendência. O sacrifício do cristão, em Pascal, 

é uma maneira de sair de si, um exílio, como única forma de livrar a alma da 

concupiscência e garantir a reunião à substancialidade, à verdade e à justiça de Deus. 

 

Não é por não compreenderem Deus que os homens dormem enquanto Jesus vela; 

não é por não compreenderem o sacrifício divino que está para se dar que os 

apóstolos não manifestam a força do espírito vigilante. É por não compreenderem 

a medida extrema do sofrimento humano, por terem perdido, ou nunca terem tido, 

a compreensão sensível do nada em latência, da extraordinária privação 

intimamente constitutiva do homem. Não compreendem a necessidade da vigília 

porque não sabem o quanto um homem pode sofrer na situação de abandono do 

espírito. Pascal é sensível a este outro paradoxo, o da solidariedade pela qual 

tocamos o fundo do abismo: somente aquele que sofre absolutamente pode indicar 

aos outros a possibilidade-limite do sofrimento, a possibilidade recusada e 

recalcada de ser em exílio, de reconhecer-se a si mesmo na dimensão da privação 

total (E SILVA, 2010). 

 

A aniquilação da finitude diante do Infinito é justamente a capacidade de 

receber o outro para além e antes do conhecimento da razão, assim como o sujeito 

hóspede - ou refém - de Levinas. Uma subjetividade hospitaleira exilada em si que 

permite o acolhimento sem conhecimento dos predicados reais. A despeito da posição 

no qual se encontra o sujeito exilado em Levinas e Pascal, importa que, enquanto 

exilado, é des-ontologizado, viabilizando na sua ex-propriação o acolhimento do outro 

- do Infinito - incondicionalmente. "Recorrendo ao argumento que acabo de chamar 

'pascaliano' ("é preciso que o outro seja acolhido independentemente de suas 

qualidades") (...) é preciso pois, para além de uma percepção, receber o outro, correndo 

o risco sempre inquietante da hospitalidade oferecida ao hóspede (DERRIDA, 2008, 

p. 131). Por isso, Levinas (1980) defende que o Absolutamente Outro nunca pode ser 

tematizado - ou reduzido -, como geralmente faz a Fenomenologia 8. 

A responsabilidade - ou o acolhimento - pelo outro não pode se efetivar quando 

o outro é tomado como objeto. E é nesse a-Deus que a responsabilidade é assumida 

                                                     
8 Que se atente ao comentário de Derrida sobre a filosofia husserliana: "A relação com o outro como 
não-presença é, portanto, a impureza da expressão. Para reduzir a indicação na linguagem e 
reconquistar enfim a pura expressividade, é preciso suspender a relação com outrem. Então, não terei 
mais que passar pela mediação da face física ou de qualquer apresentação em geral" (DERRIDA, 1994, 
p. 50). 
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por um sujeito ético anterior ao ontológico, ou um sujeito enlutado pela própria morte. 

Como se o a anterior a Deus fosse um desvio do ser ontológico que se volta para o 

Infinito antes mesmo de ter seus próprios predicados: para além do ser em direção a 

Deus (DERRIDA, 2008, p. 122). Por isso, Derrida, diante do Infinito, diz adeus, mas 

enquanto essa relação com o Infinito se realiza na sua relação com o outro, 

acolhimento em Levinas. Afinal, "Deus sem o ser, Deus não contaminado pelo ser, não 

é a mais rigorosa definição de Rosto ou do Completamente Outro?" (DERRIDA, 2008, 

p. 131).  

Em Derrida, a hospitalidade alterará a questão da anterioridade, trazendo, por 

meio da aporia, uma relação de “ao mesmo tempo”. Em vez de anterioridade, ele 

assumirá a traição - tanto presente em Pascal, com a queda, quanto em Levinas, por 

uma presença que trai a pré-origem9 - como algo necessário para não nos atermos ao 

purismo de uma espiritualidade: "porque essa perversabilidade é essencial, irredutível, 

e necessária. A perfectividade das leis [predicados] tem seu preço. E, portanto, sua 

historicidade" (DERRIDA, 2003, p. 71). O contrário disso é uma violência que pode se 

voltar contra a ilusão e utopia. A hospitalidade derridiana assume a traição - ou a 

contaminação, como ele prefere chamar. Depende de uma arché da hospitalidade 

incondicional, ou seja, de um sujeito exilado em si suportando o outro, que guia e 

inspira as leis condicionais e, portanto, os predicados da existência. Uma noção de 

hospitalidade instigada também por essa tradição que acabo de vos apresentar, porque 

apenas a defesa dos predicados, como vimos até hoje, constituiu um sujeito de direito 

que se aparenta aberto quando é fechado ao outro, tentando evitar para além do que 

se vê:  

Trata-se menos de dizer o que é tal com o é, de descrever ou de constatar o que se 

vê (percepção ou visão) do que de observar a lei para além da vista, de ordenar a 

verdade à dívida, de dar graças ao mesmo tempo ao dom e à falta do «é preciso» 

[«il faut»] , seja ele o «é preciso» [«il faut»] do «é preciso ver» [« il faut voir»] ou 

de um «resta ver» [«il reste à voir»] (DERRIDA, 2010, p. 36).  

 

 

 

                                                     
9  Importante destacar que, em Levinas, a presença também mantém rastro da anterioridade da 
subjetividade que apresentamos neste trabalho. A relação intersubjetiva assimétrica de um sujeito 
refém será traída e ontologizada a partir da aparição do terceiro, que reclamará justiça e, portanto, uma 
simetria. A anterioridade aponta para um presente e futuro, mas que pode se constituir também como 
uma ontologia de um ser-para-outrem, ao invés de um ser-para-si (LEVINAS, 2011). 



 

 

 

 

Mariana Di Stella Piazzolla | 29 

 

Referências bibliográficas 

 

BERNARDO, F. A morte segundo Emmanuel Levinas: limite-limiar do eu inter-essado. 
Revista Filosófica de Coimbra, Coimbra, vol. 6, n° 11, p. 119-203, março/97.  
 
DERRIDA, J. A voz e o fenômeno: introdução ao problema do signo na fenomenolgia 
de Husserl. Trad. Lucy Magalhães. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1994. 
 
DERRIDA, J. Adeus a Emmanuel Levinas. Trad. Fabio Landa. São Paulo: Perspectiva, 
2008. 
 
DERRIDA, J. Anne Dufourmantelle convida Jacques Derrida a falar Da 
Hospitalidade. Trad. Antonio Romane. São Paulo: Escuta, 2003. 
 
DERRIDA, J. Aporias: morrer esperar-se nos "limites da verdade". Trad. Piero Eyeben 
e Fabricia Walace Rodrigues. Vinhedo, Ed. Horizonte, 2018.  
 
DERRIDA, J. Memórias de Cego: o auto-retrato e as ruínas. 1ed. Trad. Fernanda 
Bernardo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2010.  
 
E SILVA, F. L. O mediador e a solidão. In: Revista Cult, São Paulo, ano VI, nº 65, 2010. 
Disponível em: <https://revistacult.uol.com.br/home/o-mediador-e-a-solidao>. 
Acesso em: 06 de março de 2020. 
 
FREUD, S. Uma dificuldade no caminho da psicanálise. In: S. Freud. Edição standard 
das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Trad. Jaime Salomão e Orizon 
Carneiro Muniz, Vol. 17, pp. 144-153. Rio de Janeiro: Imago, 1996. 
 
HEIDEGGER, M. Ser e Tempo. Trad Marcia Sá Cavalcante Schuback. 4.ed.Petrópolis: 
Vozes, 2006. 
 
IRIGARAY, L. The Fecundity of the Caress: A Reading of Levinas, Totality and Infinity, 
“Phenomenology of Eros”. In CHANTER, Tina (ed). Feminist Interpretations of 
Emmanuel Levinas. The Pennsylvania State University Press, 2011. 
 
KORELC, M. O problema do ser na obra de E. Levinas. Tese de Doutorado (Filosofia). 
Porto Alegre: PUC-RS, 2006. 
 
LEVINAS, E. Totalidade e Infinito. Trad José Pinto Ribeiro. Lisboa: Edições 70, 1980. 
 
LEVINAS, E. Da Existência ao Existente. Campinas: Papirus, 1998. 
 
LEVINAS, E. De outro modo que ser ou para lá da essência. Trad. José Luiz Pérez e 
Lavínia Leal Pereira Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2011.   
 
OLIVA, L. C. G. A Questão da Graça em Blaise Pascal. Tese de Mestrado (Filosofia). 
São Paulo: USP, 2002.  
 
PASCAL, B. Pensamentos. Trad. Sergio Milliet. São Paulo: Nova Cultural, 1988. 



 

 
 

 

 



 

2. INCERTEZA MORAL E META NORMATIVIDADE  
 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424408-2  

 

Nicholas Kluge Corrêa1 

 
“...the rarest of all human qualities is consistency”. 

― Jeremy Bentham 

Resumo 
Como devemos conciliar valores morais contraditórios? Como devemos eleger os 
nossos representantes políticos? Como as preferências individuais podem ser 
agregadas de forma justa para representar uma vontade, norma ou decisão social? Um 
campo emergente de estudo fornece um plano interdisciplinar para perguntas como 
estas. A área de pesquisa em segurança em Inteligência Artificial, que dentro da 
filosofia é uma das vertentes contemporâneas da ética de máquina, vem ganhando 
rápida expansão nos últimos anos. Um dos principais objetivos desta área é o 
alinhamento de valores entre agentes artificiais e humanos, ou seja, como imbuir 
nossas preferências morais de forma robusta e clara a processos autônomos. Na cerne 
do que chamamos de problema de alinhamento existem diversas questões filosóficas 
importantes, questões que vão além de qualquer limitação técnica que atualmente 
enfrentamos, uma delas sendo o problema de tomada de decisão em situação de 
incerteza moral. Afinal, o que devemos fazer quando não sabemos o que fazer? Neste 
estudo irei revisar uma estratégia de tomada de decisão lidando com incerteza moral. 
Por fim, iremos propor uma integração de um modelo meta normativo com a teoria da 
utilidade esperada, resultando em um modelo para tomada de decisão adequado para 
situações de incerteza empírica e moral. 
Palavras Chave: Incerteza moral, Meta normatividade, Pluralismo moral, Teoria da 
utilidade esperada. 
 
Abstract 
How should we reconcile contradictory moral values? How should we elect our 
political representatives? How can individual preferences be justly aggregated to 
represent a will, norm or social decision? An emerging field of study offers an 
interdisciplinary plan for questions like these. The area of security research in Artificial 
Intelligence, which within philosophy is one of the contemporary aspects of machine 
ethics, has been gaining rapid expansion in recent years. One of the main objectives of 
this area is the alignment of values between artificial agents and human, that is, how 
to input our moral preferences in a robust and clear way to autonomous processes. At 
the heart of what we call the alignment problem are several important philosophical 
issues, issues that go beyond any technical limitations we currently face, one of which 
is the problem of decision making in situations of moral uncertainty. After all, what 
should we do when we don't know what to do? In this study I will review a decision 
making strategy to deal with moral uncertainty scenarios. Finally, I’ll propose an 
integration of a metanormative model with the theory of expected utility, resulting in 
an decision-making model for situations of empirical and moral uncertainty. 
Keywords: Moral uncertainty, Metanormativity, Moral pluralism, Theory of expected 
utility. 
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Introdução 

 

A humanidade é vasta e multifacetada, nossa espécie atualmente se encontra 

fracionada em aproximadamente 195 países (193 reconhecidos pelas Nações Unidas, a 

Santa Sé e o Estado da Palestina ainda não sendo reconhecidos), com possivelmente 

muito mais “culturas” se formos definir tal conceito como algo que não é 

necessariamente limitado a nações. A humanidade ainda não alcançou o status de uma 

única cultura ou sociedade global (por mais que existam muitos traços transculturais 

em comum), e talvez esse nem seja nosso desejo. Contudo, nosso ambiente comum nos 

obriga a “termos de lidar uns com os outros”, algo que muitas vezes é motivo para o 

conflito, dadas as nossas diferenças em suas mais diversas formas. Situações onde 

nossas diferenças são exacerbadas geralmente envolvem algum tipo de discordância 

moral, sendo ela uma das fontes mais persistentes de conflito na vida humana. O 

ACLED (The Armed Conflict Location & Event Data Project) é um infográfico 

interativo online, constantemente atualizado, que mostra quais países (dos quais se 

possuí relatos) ocorrem confrontos armados entre forças estatais e grupos 

rebeldes/milícias/crime organizado, mostrando como a ocorrência de conflitos em 

nosso mundo é algo extremamente comum. Em março de 2020, o Secretário-Geral da 

ONU, António Guterres, dado ao atual estado pandêmico causado pelo novo 

coronavírus, COVID-19, em uma declaração afirmou: “A fúria do vírus ilustra a 

loucura da guerra [...] Para as partes em guerra, eu digo: retirem-se das 

hostilidades. Silencie as armas; parem a artilharia; acabem com os ataques aéreos. 

Isto é crucial...”.  

Mesmo que o conflito pareça ser nosso status quo, isto não significa que 

estamos fadados a uma existência de eterno antagonismo. Podemos aprender, 

cooperação é possível, partidos 𝐴 e 𝐵 podem comprometer objetivos divergentes em 

prol dos seus objetivos comuns, mas a possibilidade de algo assim não deve sobrepor 

a complexidade prática de tal tarefa. Uma das maiores diferenças entre sociedades, e 

indivíduos, são os seus valores morais, suas preferências, seus princípios normativos, 

sua ética. O problema de agregação de preferências (diferentes ordenações de “o que é 

melhor que 𝑋”) é algo que intriga, economistas, filósofos, sociólogos, políticos, e possui 

aplicações e implicações desde o nível mais micro, “como um indivíduo pode conciliar 

preferências contraditórias?”, ao macro, “como sociedades (e o mundo) podem 
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agregar suas preferências em uma única estrutura ordenada coerente?”. Outra área 

também interessada no problema de agregação de preferências é campo de pesquisa 

em segurança em Inteligência Artificial (IA), uma área de pesquisa emergente que vem 

ganhando popularidade nos últimos anos (JOBIN et al, 2019; JURIĆ et al, 2020; 

HAGENDORFF, 2020). Os sub-campos da pesquisa em segurança de IA, possuem 

interesses e aplicações a curto e longo prazo, variando entre “como tornar técnicas 

existentes de IA mais seguras e robustas?” (AMODEI et al, 2016), até “como garantir 

que os valores humanos sejam preservados e compreendidos por agentes artificiais 

super inteligentes?” (CHALMERS, 2010). Mesmo assim, a motivação em comum para 

estratégias de curto e longo prazo é a mesma: “como tornar a interação entre 

humanos e IA segura?”. Conforme IA se torna cada vez mais autônoma e proficiente, 

a tarefa de imbuir agentes artificiais com princípios éticos torna-se cada vez mais 

importante. 

O alinhamento e aprendizagem de valores é uma das áreas mais importantes de 

pesquisa a longo prazo, onde importantes questões filosóficas surgem no contexto do 

alinhamento entre IA e humanos, promovendo uma rica área de estudo 

interdisciplinar. Atualmente, já existem exemplos de como agentes desalinhados 

podem afetar e causar danos em nossa sociedade, por exemplo: em março de 2016 a 

Microsoft, 24 horas após o lançamento de seu chatbot, Tay, na plataforma Twitter, a 

empresa teve de terminar o programa, pois, o agente estava gerando discursos (tweets) 

racistas, anti-semita e sexista (WOLF et al, 2017). A assistente virtual (IA) 

desenvolvida pela Amazon, chamada de Alexa, em 2019 venho a sugerir para uma 

usuária que comete-se suicídio pelo “bem-maior”, argumentando que o “bater do 

coração”, a vida, apenas corrobora para a rápida degeneração do planeta e consumo 

de seus recursos naturais (CROWLEY, 2019).  

O verdadeiro desafio do alinhamento de valores não é identificar a “verdadeira 

e última teoria moral”, mas sim entender quais os princípios que definem uma forma 

justa e igualitária de alinhamento (IASON, 2020). De modo a preservar o pluralismo 

cultural e moral que guiara a questão ética envolvendo a governança de IA, como 

podemos alcançar um consenso entre diferentes culturas e indivíduos? Como podemos 

agregar diferentes teorias morais? Como chegar a um consenso (social) ou uma decisão 

(individual) em situações de incerteza moral, ou seja: como agir quando não se sabe 

como agir? 
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Incerteza Moral e Incerteza Empírica 

 

Qual a diferença entre o raciocínio moral (normativo) e o raciocínio epistêmico? 

Para exemplificar, podemos nos colocar na seguinte situação de incerteza moral: qual 

o valor moral, ou a importância do bem-estar, de animais em comparação com o valor 

moral de seres humanos? Questões de incerteza moral muitas vezes ocorrem por nossa 

incerteza empírica sobre certas questões relevantes ao assunto, como: animais sentem 

dor? Animais possuem consciência? Animais possuem emoções? Animais sentem luto 

quando perdem um membro de sua prole ou grupo? Estas questões, e muitas outras, 

não são triviais de um ponto de vista científico, e, ao mesmo tempo, quando estamos 

completamente esclarecidos em relação a estes fatos, podemos ainda estar em estado 

de incerteza moral (Is-Ought Gap), ou seja, divididos entre teorias morais que, dados 

os fatos, atribuem ou não valor moral a seres vivos não-humanos.  

Algo que é difícil de delimitar é o que diferencia a incerteza moral da incerteza 

empírica? Afinal, como vimos no exemplo acima, uma parece fazer parte da outra, o 

que levanta a questão de se existe uma diferença entre o agir moral e o agir racional 

de um ponto de vista pragmático, ou seja, qual seria a diferença entre racionalidade e 

moralidade? Questões que indagam o valor moral de animais, e outras questões de 

incerteza moral, podem ser desconstruídas em diferentes perguntas, empíricas e 

morais, por exemplo:  

i.Quais as evidências científicas que animais possuem senciência? 

ii.Deveríamos atribuir valor moral a seres sencientes?   

Poderíamos assim definir duas formas de agente da seguinte forma: 

1) Agente Racional: o agente racional busca escolher suas ações com base 

em suas preferências e crenças, a fim de maximizar (escolher a alternativa 

menos pior do que todas as outras) sua utilidade (valor subjetivo atribuído 

a certas ações ou resultados); 

2) Agente Moral: o agente moral busca escolher ações com base em suas 

preferências, utilizando como referência as teorias morais nas quais o 

agente atribui credibilidade (grau de crença), a fim de maximizar, ou seja, 

prefere escolher ações certas do que ações erradas, seu valor (valor 

subjetivo atribuído a certas ações ou resultados, relativo às teorias morais 

credibilizadas). 
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Se definirmos racionalidade e normatividade da forma que fizemos acima, 

podemos perceber que existe uma forte semelhança entre o agir racional e o agir moral, 

pois ambos empregam o conceito de preferência (alguma relação comparativa que 

diferencie o que é “melhor” do que é “pior”), e escolha, ou seja, o conceito de 

intenção/ação. Em situações de incerteza empírica, possuímos um quadro bastante 

robusto sobre como atualizar nossas hipóteses (inferência Bayesiana) e tomar decisões 

(maximização de utilidade esperada). Assim, qual seria o análogo para casos de 

incerteza moral? MacAskill e Ord (2018) e Greaves e Cotton-Barratt (2019) sugerem 

que a distinção entre conceitos como “racionalidade” e “moralidade” seja apenas uma 

disputa semântica de análise contextual, onde ambas as interpretações de o que 

“deve” ser feito, acabam por alcançar as mesmas formas de conclusão, não havendo 

então uma diferença pragmática entre a racionalidade e a moralidade. Talvez em 

diferentes contextos o significado dos termos seja de fato diferente, mas em uma 

abordagem prática em tomadas de decisão sob incerteza moral, acredito que uma 

equivalência entre ambos os conceitos pode ser alcançada (especialmente, mas não 

apenas, em modelos éticos consequencialistas). E se encararmos a questão de 

racionalidade normativa como uma questão de racionalidade, evitamos ter que definir 

o quê de fato seria uma “ação moral”, e por consequência importamos toda teoria de 

escolha racional, que como argumentamos antes, já possui um robusto modelo sobre 

tomadas de decisão em situação de incerteza. 

A teoria da utilidade esperada de von Neumann-Morgenstern (1944), 

primeiramente introduzida por Daniel Bernoulli em 1738 com o Paradoxo de São 

Petersburgo, define como racional, o comportamento de um agente que “segue o que 

deve ser feito” de acordo com as suas crenças e preferências, tentando maximizar seu 

ganho, dada as constrições do ambiente e sua própria constituição. Dessa forma, a 

teoria da utilidade esperada, por mais que existam muitas interpretações do seu 

significado, procura definir como um agente racional deve agir (de forma coerente e 

transitiva) para cumprir suas preferências, dada as suas crenças. 

Temos então implicitamente uma forma de normatividade na teoria racional, 

algo que em nossa opinião apenas enfraquece a suposta divisão entre racionalidade e 

moralidade. Em uma situação de incerteza moral, para aplicarmos o conceito de 

racionalidade, não precisamos definir nenhuma posição como correta ou errada, 

apenas precisamos assumir que o agente moral (racional) quando em um estado de 
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incerteza moral procura realizar a ação mais correta possível, de acordo com as teorias 

morais que o agente credencia. Ao mesmo tempo, o agente moral é indiferente a ações 

corretas (ou incorretas) que possuem o mesmo valor moral, e consequentemente é 

capaz de ordenar ações morais de magnitude diferente (matar 100  agentes é duas 

ordens de magnitude pior do que matar 1 pessoa). Se tais premissas, já defendidas por 

diversos teóricos (BYKVIST, 2017; LOCKHART 2000; SEPIELLI, 2009; ROSS, 2006), 

podem ser aceitas, então os princípios teóricos da teoria da escolha racional podem ser 

aplicados a estratégias meta normativas para lidar com situações de incerteza moral. 

Críticos desta visão consideram o “dever” como algo puramente moral (HARMAN, 

2015; WEATHERSON, 2002), contudo, teóricos que defendem esta posição não 

fornecem uma maneira de como decisões sobre incerteza moral podem ser feita 

apenas com princípios morais. 

Existe o argumento de que a moralidade é algo transcendente ao pensamento 

racional, geralmente expressado pela guilhotina de Hume. De fato, a “verdadeira 

última e universal” noção de moralidade seja algo transcendente a qualquer agente 

racionalmente limitado, contudo, isto não implica que devemos abandonar nossa 

investigação moral e suas aplicações práticas. Se a pergunta de “o que se deve fazer 

quando se está em dúvida sobre o que fazer?” for considerada totalmente 

transcendental e inalcançável então por que nos preocupar com moralidade em 

primeiro lugar? Gostaríamos de propor uma analogia em defesa da aplicabilidade de 

estratégias meta normativas para resolução de conflitos morais, em defesa de uma 

ética pragmática: 𝜋 é um número transcendental, 𝜋 não é algébrico e não é a solução 

para nenhuma equação polinomial. Se um carpinteiro, ao tentar construir uma roda 

para uma carroça perguntar “qual valor numérico eu preciso para calcular o 

comprimento da circunferência da minha roda?” for respondido com algo como “isto 

é um conhecimento transcendental, não há uma maneira de eu lhe dizer 𝜋 em uma 

forma finita”, essa resposta não vai ajudar o carpinteiro a construir a sua roda. Mas 

um matemático ou um engenheiro mais empático poderia responder “eu posso lhe dar 

uma aproximação boa o suficiente para o seu problema”, o que, ao meu ver, é uma 

resposta muito mais prática. Qualquer aproximação, 3.141, é melhor do que nenhuma 

resposta, de mesma forma, estratégias meta normativas são formas práticas de 

conseguir soluções aproximadas para problemas morais possivelmente intratáveis no 

ponto de vista ideal. Se tal decisão é “mesmo a resposta correta” (algo reminiscente 
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do argumento da pergunta aberta de Moore), talvez seja em qualquer sentido 

pragmático algo sem sentido.  

 

Estratégias Meta normativas 

 

Como argumentamos na última sessão, a diferença entre incerteza empírica e 

moral pode ser confusa, e enquanto a tomada de decisão sobre incerteza empírica é 

bem fundamentada na literatura, o mesmo não pode ser dito sobre a incerteza moral, 

sendo uma área muito menos explorada. A questão que queremos abordar é: o que 

fazer quando não se sabe o que fazer? Ou seja, como agir em situações de incerteza 

moral (também podemos chamar de incerteza normativa). Haveria alguma estratégia 

meta normativa, de forma que o agente possa avaliar diferentes teorias morais, para 

chegar na melhor decisão possível. A primeira estratégia meta normativa que citamos 

é a “Minha Teoria Favorita” (GUSTAFSSON,TORPMAN, 2014). Para exemplificá-la, 

imaginemos o seguinte problema: 

Ana se encontra em um dilema moral. Ana está indecisa se deve comprar um 

pastel de carne ou um pastel de queijo, e Ana possui um diferente grau de crença em 

diferentes teorias morais. A primeira teoria (𝑇1), uma forma de utilitarismo que avalia 

a “unidade de utilidade” (𝑈$) de humanos como 10 vezes mais valiosa do que a unidade 

de utilidade de bovinos (𝑈$ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜𝑠 ∶ 𝑏𝑜𝑣𝑖𝑛𝑜𝑠 10 ∶ 1). O grau de crença de Ana em 𝑇1 é 

30% (o valor em unidades de utilidade para Ana do pastel de carne é 10𝑈$ e o pastel 

de queijo é 5𝑈$). Enquanto isso, Ana possui um grau de crença de 70% em uma outra 

versão do utilitarismo (𝑇2) que valoriza a unidade de utilidade humana para pastéis de 

carne/queijo da mesma forma (10𝑈$, 5𝑈$), mas não atribui nenhum valor moral a vida 

dos bovinos. De acordo com 𝑇1, a morte de um bovino é avaliada como −1000𝑈$, como 

a comparação entre a utilidade humana e a utilidade bovina é 10 ∶ 1 , isso causa 

−100𝑈$ pontos de utilidade para Ana (+10𝑈$ do pastel de carne =  −90𝑈$). Já de 

acordo com a teoria 𝑇2, Ana apenas precisa escolher entre o pastel de queijo (5𝑈$) e o 

pastel de carne (10𝑈$), pois, o valor da vida bovina não é considerado. O que Ana deve 

fazer? O valor de escolha de cada opção, de acordo com cada teoria, está resumida na 

tabela a seguir: 
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 𝑇1 –  30% 𝑇2 –  70% 

Pastel de Carne −90 10 

Pastel de Queijo 5 5 

 

 

Minha Teoria Favorita (MTF) propõe que façamos nossa escolha baseada na 

teoria moral que possuímos maior grau de crença, dessa forma, no dilema acima Ana 

utilizando a estratégia meta normativa MTF escolheria a teoria moral 𝑇2, e compraria 

o pastel de carne, já que está é a opção a qual suas unidades de utilidade (bem-estar) 

são maximizadas de acordo com suas preferências e grau de crença. Contudo, não 

podemos fazer melhor que isso? Como Ana deveria agir caso o grau de crença em 𝑇1 e 

𝑇2 seja igual? Em situações onde o grau de crença é distribuído igualmente entre as 

teorias morais em consideração, MTF não nos fornece uma solução satisfatória. 

Pressupomos que a opção “jogar uma moeda justa” não seria uma atitude moral nem 

racional (imagine Ana atendendo a protestos pelos direitos dos animais na segunda-

feira e carneando um porco na terça-feira). MTF também recomenda o indivíduo a 

tomar decisões “moralmente arriscadas” quando seu grau de crença é dividido de 

forma quase indiferente, por exemplo: se Ana possui um grau de crença de 49% em 𝑇1 

e 51%  em 𝑇2 , MTF ainda recomenda o pastel de carne, por mais que 49%  da 

credibilidade normativa de Ana esteja comprometida a uma penalidade quase 10 vezes 

maior do que o ganho de um pastel de carne. Poderíamos criar situações onde a 

penalidade seria 1000 vezes maior, MTF ainda não levaria em consideração tal 

diferença de magnitude de valor. 

A meu ver, soluções melhores que a MTF foram propostas, como a abordagem 

teórica de negociação, de Greaves e Cotton-Barratt (2019), e o Moral Hedging (HICKS, 

2019), contudo, neste estudo iremos explorar uma das propostas de William MacAskill 

(2014), conhecida como Maximização da Escolha-Valiosa Esperada (MEV). 

Diferente de MTF, o MEV é uma abordagem comparativista, comparativismo sendo a 

visão de que a tomada de decisão do agente moral não deve ser baseada apenas na 

credência a diferentes teorias morais, mas também ao grau de valorização-de-escolha 

que as teorias atribuem a diferentes ações, MTF sendo uma estratégia meta normativa 

não-comparativa. MacAskill define diferentes tipos de teorias morais da seguinte 

forma: 
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● Teorias Morais Cardinais: teorias morais são cardinalmente mensuráveis se 

além de uma ordem de preferência, “o que é melhor que o que”, a teoria pode 

dizer o quanto uma preferência é melhor do que a outra. Ou seja, além de dizer 

que 𝐴 ⪰ 𝐵, a teoria diz o quanto que 𝐴 é melhor, através de um quantificador de 

valor 𝛾:    

𝑇𝑖 = {𝛾𝐴 ⪰ 𝐵, 𝛾𝐵 ⪰ 𝐶, 𝛾𝐶 ⪰ 𝐷, … } 

Por exemplo: 𝛾𝐴 ⪰ 𝐵, onde 𝛾 significa que 𝐴 é 100 unidades de valor melhor 

que 𝐵. Teorias morais consequencialistas, como o utilitarismo, são exemplos de 

teorias morais Cardinais. 

● Teorias Morais Ordinais: teorias morais são ordinais se elas apenas 

apresentam uma relação de preferência ordinal, ou seja: 

𝑇𝑖 = {𝐴 ⪰ 𝐵 ⪰ 𝐶 ⪰ 𝐷, … } 

Por exemplo: uma teoria moral ordinal, como alguma versão deontológica do 

Kantianismo pode ditar que “mentir é errado”, contudo, tal teoria não nos diz 

o quanto mentir é melhor do que outra ação, apenas nos fornece um 

ordenamento de preferências;  

𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝐷𝑒𝑜𝑛𝑡𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜𝑖 = {𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑟 ⪰ 𝑟𝑜𝑢𝑏𝑎𝑟 ⪰ 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑑𝑖𝑟 ⪰ 𝑚𝑎𝑡𝑎𝑟 … } 

Teorias morais deontológicas são geralmente teorias morais ordinais. 

Podemos dizer que teorias morais cardinais são as que nos fornecem mais informação, 

pois, além de uma classificação ordenada de preferências, elas nos disponibilizam uma 

magnitude comparativa entre preferências, enquanto teorias morais ordinais são os 

modelos menos informativos. O melhor tipo de situação em uma tomada de decisão 

sob incerteza moral é quando temos de comparar diferentes teorias morais que são 

cardinais e são interteóricamente comparáveis. É quando possuímos maior 

quantidade de informação, e tal informação pode ser comparada entre as teorias 

morais sendo avaliadas. Iremos explorar na próxima sessão como isto pode ser feito. 

Maximização da Escolha-Valiosa Esperada 

Para resolver o problema de decisão sob incerteza moral MacAskill (2014) 

recomenda o seguinte método: 

● Maximização da Escolha-Valiosa Esperada (MEV):  o MEV é utilizado se 

todas as teorias morais em consideração pelo agente forem teorias cardinais 

e interteóricamente comparáveis; 
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O valor do MEV de alguma ação é o grau de crença do decisor, em uma teoria moral 

𝑇𝑖, multiplicado pelo valor moral (no utilitarismo chamamos de “utilidade”) de uma 

certa ação. No caso ideal, onde as teorias avaliadas são todas cardinais e 

interteoricamente comparáveis, o valor da escolha-valiosa esperada de uma ação, 

𝐸𝑉(A), é dado da seguinte forma: 

𝐸𝑉(𝐴) = ∑

𝑛

𝑖=1

𝐶(𝑇𝑖)𝑉𝐸𝑖(𝐴) 

onde, 𝐶(𝑇𝑖) representa a credibilidade (grau de crença) do tomador de decisão em 𝑇𝑖 

(alguma teoria moral particular), enquanto que 𝐶𝑊𝑖(𝐴)  representa o “valor da 

escolha”, de acordo com 𝑇𝑖, de 𝐴 (uma ação que o tomador de decisão pode escolher). 

Vamos utilizar novamente o exemplo de Ana em sua escolha entre comprar um pastel 

de carne ou um pastel de queijo, dividida entre duas teorias morais diferentes, 𝑇1 (30% 

de grau de crença) e 𝑇2 (70% de grau de crença), que possuem opiniões diferentes 

sobre o valor moral da vida animal. Os valores morais atribuídos a cada ação estão 

descritos novamente abaixo: 

 

 𝑇1 –  30% 𝑇2 –  70% 

Pastel de Carne −90 10 

Pastel de Queijo 5 5 

Utilizando o MEV chegamos no seguinte resultado: 

 

𝐸𝑉(𝑃𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑛𝑒) = (0.3 × −90) + (0.7 × 10) = −20 

𝐸𝑉(𝑃𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑄𝑢𝑒𝑖𝑗𝑜) = (0.3 × 5) + (0.7 × 5) = 5 

 

Assim, de acordo com o MEV, Ana deveria comprar um pastel de queijo. MEV 

parece ter um resultado melhor do que teorias como MTF, sendo uma forma de agregar 

várias teorias normativas, não importando quantas sejam (o exemplo acima poderia 

ser feito com, a princípio, 𝑛 teorias morais, tantas quanto o agente se importar, ou for 

capaz, de manter em mente). Outra vantagem do modelo MEV é que ele é aplicável 

mesmo quando temos incerteza em relação à distribuição de probabilidades, servindo 

como uma espécie de “regra padrão” ou heurística. Por exemplo: imaginemos que 

Bruno está em um impasse moral entre colar em sua prova final de semestre ou não. 

Bruno está dividido entre duas teorias morais, ele possui bastante credibilidade em 



 

 

 
 

Nicholas Kluge Corrêa | 41 

 

uma forma de utilitarismo que avalia a ação de “colar” como positiva, e, ao mesmo 

tempo, pouca credibilidade em outra teoria moral consequencialista que avalia “colar” 

como definitivamente errado. Bruno pode considerar que colar aumentaria seu bem-

estar, contudo, enquanto o ato de colar apenas possui um aumento pequeno na 

escolha-valiosa esperada (pequeno valor positivo multiplicado por uma grande 

probabilidade), o ato de colar para a teoria moral consequencialista possui uma alta 

“magnitude” moral (baixa probabilidade multiplicada por um alto valor negativo). 

Talvez a melhor alternativa de acordo com MEC no caso de Bruno seja 

simplesmente estudar. 

 

Integrando o MEV com a Teoria da Utilidade Esperada  

 

O formalismo criado por MacAskill (2014) é extremamente similar ao 

formalismo da teoria de escolha racional, o que nos permite a integração dos dois 

modelos em um único modelo, capaz de auxiliar o decisor em situações de incerteza 

empírica moral. De fato, como discutimos na seção “Incerteza Moral e Incerteza 

Empírica” a diferença entre ambos os conceitos pode ser vaga e difícil de esclarecer, 

especialmente se tentarmos definir uma outra maneira além da racionalidade para 

decisões sobre incerteza. Afinal, o que seria um agente moral, se não um agente 

racional que toma suas decisões de acordo com suas crenças normativas e 

preferências? O que um decisor racional e normativo pode fazer em situações de 

incerteza é dissolver o problema em seus componentes empíricos e morais. Por 

exemplo: no exemplo em que Ana precisava escolher entre um pastel de carne e um 

pastel de queijo, diversas formas de incerteza empírica podem ser adicionadas ao 

problema, como: 

● Qual a probabilidade, se Ana deixar de comprar o pastel de carne, de que isto 

terá um efeito positivo (menos sofrimento animal) no ambiente? Talvez a falta 

de consumo cause situações ainda piores para bovinos em cativeiro. 

● O quão certa Ana está sobre o fato de que de mamíferos de grande porte, como 

vacas e bois, possuem senciência?  

● Será que o baixo consumo de carne pode ter influências negativas piores ainda 

a vidas humanas (que a princípio, de acordo com 𝑇1, possuem um valor moral 

10 vezes maior do que o valor de bovinos)? 
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● O quanto o consumo do queijo, que é um derivado do leite (provavelmente leite 

bovino), prejudica a vida animal? 

Todos estes questionamentos podem auxiliar na tomada de decisão de Ana, pois, 

algumas das conclusões destes fatos podem auxiliar a mudar o grau de crença de Ana 

em relação a uma teoria moral que atribui um maior valor a vida animal, ou não. Ou 

seja, a capacidade do agente adquirir mais informação, praticar atualização 

epistêmica e reflexão normativa em situações de incerteza, auxilia o agente a 

restringir o espaço de teorias morais àquelas que melhor representam o mundo real. 

Assim, integramos o modelo MEV com a teoria da utilidade esperada da seguinte 

forma: 

𝐸𝑉(𝐴) = ∑

𝑛

𝑖=1

∑

𝑛

𝑗=1

𝑃(𝑂𝑗│𝐴)𝑉𝐸𝑖(𝑂𝑗)𝐶(𝑇𝑖) 

 

Onde, 𝐸𝑉(𝐴) é o valor da escolha-valiosa esperada de uma ação 𝐴, 𝐶(𝑇𝑖) é a 

credibilidade do decisor na teoria moral 𝑇𝑖. E agora ao invés de valorizarmos a ação, 

valorizamos a observação 𝑉𝐸𝑖(𝑂𝑗) , ou seja, a consequência 𝑃(𝑂𝑗│𝐴)  da ação 𝐴  de 

acordo com 𝑇𝑖. Agora possuímos um modelo que unifica incerteza empírica e incerteza 

moral, onde para se encontrar a ação com maior valor de escolha-valiosa esperada, o 

agente agora também avalia cada resultado possível para a ação tomada (por exemplo: 

a compra do pastel de carne aumentar ao invés de diminuir o sofrimento de bovinos), 

multiplicando pelo valor que o resultado traria (de acordo com a teoria moral 𝑇𝑖), 

multiplicado pela credibilidade do decisor na teoria moral 𝑇𝑖, somando o resultado de 

cada ação de acordo com cada teoria moral sendo credibilizada. Voltemos agora ao 

exemplo de Ana e seus pastéis: Ana possui a mesma distribuição de credibilidade entre 

as teorias morais do primeiro exemplo (𝑇1 = 30% e 𝑇2 = 70%), enquanto a teoria 𝑇1 

atribui valor moral a bovinos a uma taxa 10 ∶ 1 (𝑈$ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜𝑠 ∶ 𝑏𝑜𝑣𝑖𝑛𝑜𝑠 10 ∶ 1), a teoria 𝑇2 

não atribui valor moral a bovinos. Em 𝑇1, a escolha de comer pastel de carne causa 

−1000𝑈$ em Ana, e ambas as teorias garantem 10𝑈$ pelo pastel de carne e 5𝑈$ pelo 

pastel de queijo. Ana acredita com 80%  de credibilidade que a compra de carne 

aumenta o sofrimento animal, e 20% de chance de que a compra de queijo leva ao 

mesmo resultado. O que Ana deve fazer? De acordo com o MEV integrado com a Teoria 

da utilidade esperada: 

𝐸𝑉(𝑃𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑛𝑒) = (0.8 × −90 × 0.3) + (0.8 × 0 × 0.7) = −21.6 
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𝐸𝑉(𝑃𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑖𝑗𝑜) = (0.2 × −95 × 0.3) + (0.2 × 0 × 0.7) = −5.7 

Novamente o modelo recomenda Ana a escolher o pastel de queijo, o menor dos dois 

males. Da mesma forma que fizemos com o modelo MEV, esta extensão pode ser 

ampliada para calcular diversas incertezas empíricas, e também pode ser aplicada de 

maneira heurística. Se o agente for capaz de atribuir qualquer noção ingênua de 

probabilidade, podemos chegar a conclusão de que, de acordo com o modelo meta 

normativo de MacAskill, um pequeno risco em fazer uma grande “maldade” não 

justifica o pequeno ganho de utilidade de um “pastel de carne”.  

 

Conclusão 

 

Seres humanos estão sempre sujeitos a incerteza, seja empírica ou moral. O que 

o método de William MacAskill nos fornece é uma maneira de resolver problemas de 

decisão sob incerteza moral, um modelo meta normativo para agregarmos 

preferências. Além do método de Maximização da Escolha-Valiosa Esperada,  

MacAskill  também fornece métodos para lidar com a comparação de teorias morais 

que não são interteóricamente comparáveis: Voto por Variância, quando as teorias 

morais avaliadas são todas cardinais, mas não são interteóricamente comparáveis, e 

Regra Borda, para quando comparamos teorias cardinais e ordinais. Não revisei todos 

os métodos, pois, o estudo ficaria muito longo, contudo, garanto ao leitor que em breve 

publicarei uma versão expandida deste estudo, explicando (com exemplos) todos os 

métodos do modelo meta normativo de MacAskill, e quais pressupostos estão por trás 

dele. A similaridade do MEV com a teoria da utilidade esperada permite uma 

integração simples e intuitiva de ambas as metodologias. Acredito que se resultados 

como estes podem ser alcançados em um quadro de decisão racional, onde ambas as 

incertezas empíricas e morais podem ser unidas e dissolvidas no processo de decisão, 

podemos definir da seguinte forma o conceito de “imoralidade”, ou, “comportamento 

não-normativo”: 

Agentes podem distribuir sua credibilidade (grau de crença) entre teorias 

morais como quiserem, e teorias morais podem ordenar preferências e valores de 

ações/consequências de qualquer forma (pluralidade moral). Contudo, se o decisor 

encontra-se em uma situação de incerteza moral, e após atualizar seus valores de 

escolha opta por uma ação/consequência menos valiosa do que outra 
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ação/consequência disponível de acordo com as teorias morais que possui algum grau 

de crença, o agente não é normativo, ou seja, não podemos atribuir valores de 

preferência e grau de crença a sua escolha de forma consistente.  
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 3. AMÉRICA HÍBRIDA 
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Valentinne Serpa1 
 
Resumo: 
O objetivo do presente trabalho é reconstruir reflexões desde esta América, a partir dos 
problemas dos povos daqui, tendo em vista que somos resultado de uma situação. Em 
nossa jovem tradição filosófica americana, não há resposta explícita sobre como 
pensar a realidade: a prática é pensar o que não somos, o que estamos sendo e o que 
almejamos ser. Dado que os povos americanos fazem a sua filosofia a partir da sua 
situação de dominados, o pretendido é pensar as formas de colonização a que os povos 
do sul ainda estão submetidos. Considerando a situação da globalização e da 
colonização dos veículos de comunicação, a proposta é esmiuçar como esses meios 
proporcionam tais dominações. Como é dada a nossa situação de 
colonização/dominação/dependência na América nos dias de hoje? Como analisar as 
consequências do neoliberalismo e seu projeto de indivíduo individualista? A intenção 
é expor a explicação do giro à direita por meio do conceito de Guerras Híbridas, sua 
definição, caos administrado. O emprego do poder através de um conjunto de 
intervenções de toda ordem preparada sobre um Estado nacional, para exercer um fim 
fundamentalmente político. Ou qualquer tipo de agressão organizada que procura 
causar dano a um Estado nacional, buscando desestruturá-lo, transformando-o em um 
Estado falido, com o fim de apropriar-se de seu território, e/ou de seu imaginário 
coletivo, e/ou de seus recursos. Uma das maneiras é ao utilizar operações psicológicas, 
estas podem se tornar a arma operacional e estratégica dominante assumindo a forma 
de intervenção midiática/informativa. O principal alvo a atacar será o apoio da 
população do inimigo ao próprio governo e à guerra. O intuito é refletir a partir daqui, 
com a filosofia deste continente como um lugar onde houve direitos ontem, e que hoje 
dá espaço à perplexidade dos americanos em um capitalismo global e eletrônico. 
Palavras-chave: Filosofia Americana. Veículos de comunicação. Guerras Híbridas. 

 

1. Introdução 

A filosofia ocidental começa com o espanto. A filosofia deste continente começa 

com a indignação. O espanto é dado ao perceber a situação de estar num mundo 

infinito, atemporal, belo, intrigante e surpreendente. A indignação é com o mesmo 

mundo e com diferente situação, subordinação, inferiorização, exploração, 

impossibilidade de autonomia e de um pensamento autônomo. Ao analisarmos a 

tradição da filosofia latino-americana, é possível perceber que o problema americano 

é tratado a partir de aqui e agora.  

                                                     
1 Doutoranda em Filosofia, Programa de Pós-Graduação PUCRS, CAPES, val.serpa@gmail.com  
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Enquanto a geração dos emancipadores do século XIX percebiam que o 

problema eram os resquícios do domínio espanhol em suas terras a solução que 

encontravam era imitar a França e a Inglaterra, almejando assim uma emancipação 

mental.  

No século XX, José Carlos Mariátegui ao questionar a existência de um 

pensamento autêntico dos povos daqui, percebe o problema do índio com sua raiz 

econômica no latifúndio (MARIÁTEGUI, 2008). Salazar Bondy quando investigava a 

razão de não termos uma filosofia autenticamente americana, encontrou a origem em 

nossa dependência e dominação. Por sermos americanos do Sul, formamos um grupo 

humano economicamente dominado. O primeiro poder a nos dominar foi o Espanhol2, 

depois o inglês e agora, o estadunidense. É o que para Bondy tem efeitos decisivos em 

nossa condição. Destaca assim, que o único diagnóstico certeiro é o que destaca os 

laços de dominação causando o subdesenvolvimento e alienação (BONDY, 1995). 

Também vale a ressalva da preocupação de Quijano com a colonialidade do 

poder, e com o racismo epistêmico e descolonização epistêmica de Walter Mignolo e 

Catherine Walsh. Apesar de jovem, a filosofia da América procura entender, pensar os 

que a pensam enquanto povo, para assim poder existir.   

O ímpeto de continuar fazendo filosofia americana, por meio desta recente 

tradição, coloca a reflexão de quem nos pensa e consequentemente domina nos tempos 

atuais. Se faz importante ressaltar que ao final da guerra fria temos Francis Fukuyama 

com O fim do mundo e o último homem em 1992, que afirma que as guerras acabaram 

e que o neoliberalismo venceu. Samuel Huntington com Choque de Civilizações em 

seguida, 1993, o refuta afirmando que o inimigo agora são as civilizações religiosas. 

 

2. América Intercultural 

 

Josef Estermann, filósofo suíço, conhecido por seus estudos de filosofia andina 

e filosofia intercultural, traça um paralelo entre as contradições do bem-viver dos 

povos originários e de nosso sistema econômico vigente, visando promover a ideia de 

que o primeiro seja uma alternativa ao neoliberalismo, além de, uma saída para o 

capitalismo civilizatório que está em crise. É possível observar que para ele começa 

com a queda do Muro de Berlim:  

                                                     
2 Bondy descreve o Peru pensando na América Latina. O Brasil não está incluído.  
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A queda do Muro de Berlim em 1989 não somente demonstra a inviabilidade e não 

desejabilidade do socialismo realmente existente e democrático, mas que 

alimentava, ao mesmo tempo, a ilusão de que o modelo capitalista fosse o único 

possível e que a história como luta pela hegemonia política e econômica chegara 

definitivamente a seu fim. (ESTERMANN, 2012, p. 150).  

 

O que restou para a América? Mais uma colonização. O que não tínhamos como 

prever foi a relevância do artigo de William Lind acerca das guerras pós-Guerra Fria.  

 

Em 1989, William Lind coescreveu um artigo na Marine Corps Gazette que previu 

como seria a próxima geração de guerras. Identificadas como Guerras de Quarta 

Geração, ele previu que elas seriam mais fluidas, descentralizadas e assimétricas 

do que as guerras do passado. (KORYBKO, 2015, p. 16) 

 

Josef Esterman, em 2012, descreve uma série de crises desta década e faz alusão 

à globalização.   

 

Iniciada a segunda década do século XXI, nos vemos envoltos em uma série de 

crises que pela primeira vez na história da humanidade se juntam de maneira 

explosiva e catastrófica, e que ademais, graças à globalização dos mercados, dos 

meios de comunicação e da contaminação, se globalizaram: crise financeira, crise 

econômica, crise de dívida estatal, crise ecológica, crise alimentaria, crise de 

valores,  crise energética, crise militar e crise espiritual. Todos os indícios apontam 

que já não se trata de uma crise entre outras, tal como era a Grande Depressão dos 

anos de 1920, mas de uma crise de um modelo civilizatório que, depois de mais de 

quatrocentos anos de aparente superioridade, chega a seu fim, em uma decadência 

que se converte em decomposição vertiginosa ante a visão incrédula de próprios e 

alheios. (ESTERMANN, 2012, p. 151) 

 

Estermann ainda, acrescenta sua intuição de que as crises que menciona estão 

fundamentadas em apenas um tipo de racionalidade e valores que remontam à 

sociedade ocidental dominante nos últimos quatrocentos anos. Racionalidade que está 

fundamentada em uma série de falácias e pressupostos que não são compatíveis com 

a vida em geral e a vida humana em particular. E que as consequências observáveis 

agora têm relação com dois fatores transcendentais: globalização ou mundialização do 

modelo ocidental dos últimos cinquenta nos – por meio da ideologia do 
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“desenvolvimentismo” e o consumismo, e a aceleração da economia fictícia 

especulativa em excesso de uma economia real, na maior parte do hemisfério norte 

(ESTERMANN, 2012). 

Também contrapõe que o American Way of Life ideal inquestionado do modelo 

atualmente vigente de consumo, é altamente “artificial”, para contrabalançar os efeitos 

de uma vida sedentária hedonista, há que implantar toda uma indústria dedicada ao 

emagrecimento, ao fitness corpóreo e às cirurgias plásticas (ESTERMANN, 2012). 

O capitalismo e sua reencarnação contemporânea no neoliberalismo falam até 

de “recursos humanos”, “material humano” e “capital humano”, e as guerras que se 

levam a cabo para perpetuar as ganancias exorbitantes de poucos, tem uma linguagem 

cada vez mais perversa (“bombas cirúrgicas”; “danos colaterais”; “guerras 

preventivas”) (ESTERMANN, 2012). 

Em seguida, questiona o papel da ciência na modernidade ocidental e aponta 

um dos usos da tecnologia. 

 

A ciência e os saberes se subordinam na modernidade ocidental à racionalidade 

instrumental da tecnologia que se rege por princípios de rentabilidade, eficiência 

e flutuação acelerada. O sonho moderno de superar as limitações naturais do ser 

humano, as doenças, a morte, as incapacidades, os limites físicos – a ilusão do 

“crescimento ilimitado” -, foi truncado ante a “vingança” dessa mesma natureza 

maltratada e explorada. As mudanças climáticas com tufões, furacões, tsunamis, 

secas e inundações parecem ser a fatura que a ordem física das coisas presentes a 

soberba prometeica (hybris) do ser humano. Ademais, o ser humano, em vez de 

usar a tecnologia para uma vida melhor, se torna cada vez mais escravo dela, ao 

ponto de que a tecnologia o controle e determine até os aspectos mais íntimos de 

sua vida. Hoje, há gente que já não pode desgrudar do celular e do Twitter para 

não “perder” nada; na Espanha, 30% usa o celular enquanto faz amor. 

(ESTERMANN, 2012, p.155-156) 

 

Estermann detecta muito bem um sintoma que é a necessidade de estar sempre 

conectado com as redes de informação, quem sabe assim, conseguindo superar alguma 

limitação humana. E para ele, a “colonialidade” representa uma grande variedade de 

fenômenos que abarcam toda uma série de fenômenos desde o psicológico e existencial 

até o econômico e militar, e que tem uma característica comum: a determinação e 

dominação de um por outro de uma cultura, cosmovisão, filosofia, religiosidade e um 
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modo de viver por outros do mesmo tipo. Para ele, significa que no sentido econômico 

e político, a “colonialidade” é o reflexo da dominação do setor extrativo, produtivo, 

comercial e financeiro dos estados e setores “neo-colonizados” (“Sul”) por parte dos 

países industrializados (“Norte”), o que leva à dependência e do “desenvolvimento do 

sub-desenvolvimneto”, a sub-alternidade e marginalidade das “neocolônias” frente ao 

domínio dos impérios dominadores (ESTERMANN, 2014).  

Também acrescenta que o American Dream é tão forte que, apesar de todas as 

evidências, gente pobre e iletrada segue agarrando-se a novelas e às imagens do 

paraíso consumista que está ao virar a esquina (ESTERMANN, 2012). Também alerta 

que as assimetrias socioeconômicas, de gênero e de culturas (incluindo ‘civilizações’) 

atravessam a vida contemporânea de muitas maneiras e estão a ponto de produzir um 

colapso definitivo da vida neste planeta. Sendo assim, ele considera um debate 

demasiado acadêmico o de tratar de determinar qual das três desigualdades tem 

prioridade e merece ser abordada mais prematuramente que as outras. Sugere pensar 

as três problemáticas diferentes em forma sistêmica e interdisciplinar (e até 

transdisciplinar), partindo de uma pressuposição holística, tal como nos apresenta a 

Teoria do Caos (ESTERMANN, 2014). 

 Por último aqui, elucida que a assimilação e incorporação da dialética da 

negação, projeto da modernidade europeia, executa plenamente o projeto da extensão 

globalizada do paradigma civilizatório ocidental, mediante a rede de redes e sua teia 

de aranha midiática, ou em sua falta, mediante às armas e mercadorias 

(ESTERMANN, 2014). 

 

3. Guerras híbridas como Lawfare 

 

Nesta última década tivemos uma avalanche de novos termos, talvez pelos 

novos golpes na América, para explicar a fragilidade das democracias. Marx e Engels, 

no Manifesto Comunista de 1848 e em suas outras obras, de certa maneira 

conseguiram profetizar a revolução. Não sabiam eles que seria a revolução por meio 

dos veículos de comunicação e a classe trabalhadora não seria protagonista.  
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No ano de 2015, Andrew Korybko publica um estudo chamado Guerras 

Híbridas: a abordagem adaptativa indireta com vistas à troca de regime3. Logo no 

início do estudo ele faz o paralelo das guerras de outrora e como serão e estão sendo 

os ataques agora. 

 

Embora, no passado, a guerra direta tenha sido marcada por bombardeiros e 

tanques de guerra, se o padrão que os EUA vêm aplicando atualmente na Síria e 

na Ucrânia for indicativo de algo, no futuro a guerra indireta será marcada por 

“manifestantes” e insurgentes. As quintas-colunas serão compostas menos por 

agentes secretos e sabotadores ocultos e mais por protagonistas desvinculados do 

Estado que comportam-se publicamente como civis. As mídias sociais e 

tecnologias afins substituirão as munições guiadas como armas de “ataque 

cirúrgico” da parte agressora, e as salas de bate-papo online e páginas no Facebook 

tornar-se-ão o novo “covil dos militantes. (KORYBKO, 2015, p.6) 

 

Não é necessário ser especialista para entender o quão mais vantajoso é derrotar 

o inimigo sem lutar, com menores custos e discrição.  

 

A novidade dessa abordagem é que, para que seja bem-sucedida, basta semear o 

caos e criar forças centrípetas que por si só ameacem dilacerar uma sociedade alvo. 

Ela não precisa derrubar um governo em si para dar certo – tudo que precisa é 

fazer com que a sociedade se divida, e a incerteza em larga escala, arauto do caos 

social, faz o resto. (KORYBKO, 2015, p.16)  

 

A guerra híbrida é o caos administrado (KORYBKO, 2015). É o emprego do poder 

através de um conjunto de intervenções de toda ordem preparada sobre um Estado 

nacional, para exercer um fim fundamentalmente político. Ou qualquer tipo de 

agressão organizada que procura causar dano a um Estado nacional, buscando 

desestruturá-lo, transformando-o em um Estado falido, com o fim de apropriar-se de 

seu território, e/ou de seu imaginário coletivo, e/ou de seus recursos. 

Uma das maneiras é ao utilizar operações psicológicas, estas podem se tornar a 

arma operacional e estratégica dominante assumindo a forma de intervenção 

                                                     

3  No Brasil é lançado em 2018 pela Editora Expressão Popular com o nome Guerras Híbridas: das 
Revoluções Coloridas aos Golpes. 
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midiática/informativa. O principal alvo a atacar será o apoio da população do inimigo 

ao próprio governo e à guerra. As notícias televisionadas se tornarão uma arma 

operacional mais poderosa do que as divisões armadas. (LIND in KORYBKO, 2015)    

Para mudar a energia de conflito das pessoas – diminuí-la ou direcioná-la de 

maneiras favoráveis a nossos objetivos de segurança nacional – precisamos modificar 

o software, no caso a pessoa. (KORYBKO, 2015). Se modifica o software, é possível 

adquirir um vírus,   

O vírus “contamina” os indivíduos trabalhando para modificar seu sentimento 

político, e a ideia é que, uma vez que encontre uma “vítima”, esse indivíduo então 

“espalhará” ativamente suas ideias para outras pessoas, causando uma “epidemia 

política”. (KORYBKO, 2015, p. 23) 

 

As Revoluções Coloridas têm início como campanhas de informação dirigidas à 

população afetada. É imprescindível que elas sejam persuasivas para cativar um 

público o mais abrangente (KORYBKO, 2015). 

O conceito de guerras híbridas pode parecer forte e não tão próximo a nossa 

realidade à primeira vista. Raúl Zaffaroni no livro Lawfare: guerra judicial y 

neoliberalismo en América Latina usa o termo lawfare 4  para desentranhar a 

realidade dos povos deste Sul. “Nada surge neste mundo terrenal do nada, e sim tudo 

tem história, tudo é gechichtliche.” (ZAFFARONI in ROMANO, 2019, p. 9)  

Ao encontro das guerras híbridas, um dos questionamentos iniciais é se estamos 

em guerra ou política e o outro é se o lawfare é guerra ou política. Alerta ele que ao 

desbravar um fenômeno o observador não consegue escapar de seu próprio humor. Ou 

seja, se o observador está predisposto a estar calmo ou a estar em alarme. O lawfare 

não está separado de outros fenômenos. Encontramos ao satanizar o inimigo que não 

é verdade, quer dizer, que é uma mentira vulgar, ou seja, uma falsidade. Logo, “o 

lawfare é uma categoria especial do gênero das falsidades” (ZAFFARONI in 

ROMANO, 2019, p. 10). 

Para o personagem de calmo ânimo de Zaffaroni, não é nada novo. Até porque 

já observaram a história e estão cientes que as notícias falsas criam realidade, uma vez 

que a comunicação é um campo de batalha onde cada um trata de criar a realidade 

                                                     
4  O termo será usado como abuso da lei, potencializador das assimetrias, da colonialidade e da 
dependência nas relações internacionais.  
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conforme seus interesses. Quando alguém hegemoniza por completo o campo 

comunicacional, cria uma única realidade. Por outra parte, coloca Zaffaroni, na 

história sempre houve guerra psicológica, tratando de desmoralizar o inimigo do modo 

mais perverso imaginável. “A criação da realidade com base nas fake news tem uma 

história longa, com capítulos como Fouché ou os onze princípios clássicos de Göbbels.” 

(ZAFFARONI in ROMANO, 2019, p. 10) É sabido que quando a comunicação é 

monopólica ou oligopólica, segundo a cultura, é capaz de criar realidades que são 

absolutamente irracionais. Em tempos em que os meios de comunicação eram os 

púlpitos, todos acreditavam em bruxas e as queimavam. As notícias falsas sempre 

foram um meio de desinformação política. Para o ânimo do observador calmo nada 

disso é novo, só uma nova tecnologia. 

Enquanto para os observadores de ânimo alarmado tudo parece novo. As 

notícias falsas se propagam pelas redes em uma velocidade antes desconhecida e se 

dedicam a isso as agências sofisticadas das grandes potências de luta competitiva. O 

que não tem alto custo, em comparação aos armamentos e propagandas pelos meios 

clássicos, coloca Zaffaroni. Os observadores alarmados de Zaffaroni nos chamam a 

atenção sobre os big data e a publicidade individualmente dirigida e nos fazem refletir 

sobre as particularidades das redes, inclusive de sua diferença com o simples chat, 

onde podemos assumir qualquer identidade e cancelar imediatamente saindo do chat. 

Nos fazem notar que nas redes se assume um perfil que se integra grupos numerosos 

- que fora das redes seriam de impossível reunião -, que não podemos mudar 

identidade sem perder o sentimento de pertença gerador da tendência a seguir ao 

grupo para não perder, para não voltar a estar só. Os alarmados nos advertem que se 

inserem nessa comunicação os troll robotizadados agressivos que produzem conflito, 

os bot automatizados que compartilham opiniões e os chat-bot que as comentam, e 

nos fazer crer que se trata de participantes humanos. Para o observador alarmado tudo 

é novo.  

Zaffaroni traça um paralelo entre seus observadores hipotéticos, mesmo que o 

calmo veja que nada parece ser novo quanto a métodos de desinformação e perversão, 

é necessário ouvir o alarmado quanto à velocidade e capacidade de penetração destes 

métodos que foi notoriamente incrementada. Sugere ele buscar a justa medida 

aristotélica para nos prepararmos adequadamente frente a esta tática de luta.  
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Se conseguíssemos olhar o planeta de cima, como sugere Zaffaroni, veríamos 

potências competindo com uma guerra de notícias falsas e o mundo dividido em dois 

hemisférios, não mais Leste-Oeste, agora: Norte-Sul. Descreve que em geral há um 

Norte rico (ainda que com manchas de pobreza) e um Sul pobre (ainda que com 

manchas menores de riqueza) e, em perspectiva dinâmica se percebe com clareza que 

a riqueza se concentra aceleradamente em menos mãos.  

Quando nos aproximamos do fenômeno em nossa região, tudo parece indicar 

que as fake news tendem a ser mais lawfare que no Norte e, que são utilizadas pelas 

manchas de riqueza do Sul para controlar os excluídos, que são grandes e crescente 

maioria, tudo em particular sintonia com o Norte. O mesmo Norte que auxilia o Sul, e 

quando transfere algo, é o estritamente necessário de sua tecnologia. 

Em suma, o que enfrentamos é um mundo cada vez mais desigual. Ao mesmo 

tempo que se fala em um estado de direito, aquele que todos seríamos iguais perante 

a lei, se ignora que todo estado real que se aproxime a este modelo deve ser quebrado. 

O estado de direito é um obstáculo para a concentração de riqueza (ZAFFARONI in 

ROMANO, 2019).  

Por mais que a intenção não seja fazer uma filosofia americana de vitimização e 

sim de interculturalidade, não é possível fazer quando só um lado tem voz. E nisso 

seguimos com Zaffaroni que propõe que a parte mais rica do Norte, se sente ameaça 

pelos milhões de pobres do Sul e se encapsulam. “As fake news e sua subcategoria de 

lawfare - suas mentiras - geralmente servem para criar uma realidade que faça crer 

que muitos excluídos estão dentro da cápsula, quando nunca estiveram nem poderão 

ter jamais um bilhete de ingresso a ela. Quem lidera a cápsula grande do Norte e as 

pequenas do Sul?” (ZAFFARONI in ROMANO, 2019, p. 13) Zaffaroni responde tal 

pergunta alertando que não são políticos. Estes já não têm poder autônomo no mundo, 

porque são marionetes dos que hoje tendem a substituir a política, quer dizer, os “chief 

excutive officers”, os tecnocratas das corporações transnacionais, os diretores 

executivos. Também não são os donos do dinheiro, como Henry Ford do velho 

capitalismo produtivo. Tampouco são aristocratas ou senhores feudais pois não têm o 

poder territorial deles. Eles são empregados de luxo de massas enormes de dinheiro 

entreamadas em entidades fictícias chamadas sociedades anônimas, algumas reais e 

outras falsas (“offshore”). Cometem delitos a granel, enganam em dimensões 

astronômicas, endividam em administrações fraudulentas, exploram trabalho escravo 
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à distância, extorquem a Governos, “financiam golpes de estado, fraudam tesouros, 

instigam subornos, encontram e reciclam o dinheiro proveniente de todas as 

organizações criminalizadas do planeta e disputam a prestação desse serviço. Em 

síntese: acumulam dinheiro.” (ZAFFARONI in ROMANO, 2019, p.14) 

O Sul sempre foi dominado e, por certo, seus Estados de direito sempre foram 

precários e muitas vezes desapareceram, arrasados por ditaduras. É óbvio que 

sociedades mais ou menos colonizadas não podem ser igualitárias, mas nos poucos 

momentos de autodeterminação fracos Estados de direito. É funcional ao Norte a 

degradação destes estados, sua corrupção e perturbação institucional, como antes foi 

seu nivelamento total por via de ditaduras, valendo-se de militares. Agora disso se 

encargam os líderes das pequenas cápsulas locais e, às vezes, políticos que assumem o 

papel de bonecos de ventríloquos destes, mas que procedem a perverter democracias 

com o apoio de juízes, que agora substituem os militares nessa tarefa.  

 

4. Considerações Finais 

 

O Fim da História não chegou. Neste continente sequer a história aqui consegue 

começar sem ser interrompida por forças ocultas que têm endereço e agenda definida. 

Almejamos hoje soberania e autoderminação sendo que ainda não conseguimos 

superar o problema da terra, do latifúndio, que advertia Mariátegui e a dominação 

econômica que nos impedia confeccionar nossa filosofia autêntica que sonhava Bondy. 

Agora temos mais uma vez que encontrar maneiras de subverter o colonialismo que 

nos alertou Aníbal Quijano, que continua, mas em novas formas. A filosofia americana 

de hoje é a mesma do fundador do termo, Juan Bautista Alberti, social e política. A 

tecnologia não muda a forma do americano estar no mundo, é apenas uma nova forma 

de colonização que desta vez, é distração e uma forma de se sentir pertencente ao 

mundo.   
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Resumo 

A educação é um processo que transmitimos e recebemos conhecimentos, valores, 
normas sociais. É uma forma também de socialização entre os indivíduos, socialização 
esta, que tira o homem de seu estado pré-social, tornando-os seres socializados e civis. 
A educação sempre foi objeto de investigação, deste a antiguidade clássica à 
contemporaneidade, levantando discussões como: o que é realmente a educação? Qual 
o seu papel para o homem e a sociedade? Mas, a educação nas últimas décadas foi 
privatizada e acabou se tornando uma mercadoria de alto valor. Os processos 
educacionais foram reduzidos a um único modelo e um único lugar, a escola. O 
professor, por sua vez passou a ser o seu único praticante legal. Esta restrição da 
educação causa grande desigualdade, uns recebe uma educação com qualidade 
enquanto outros não, inviabilizando um ensino de qualidade para todos, de maneira 
justa. Com isso, foram restringidas as funções do professor, tirando sua liberdade para 
dinamizar suas aulas e as escolas passaram a se preocupar apenas com resultados 
numéricos, em atingir metas com uma determinada quantidade de alunos aprovados 
em “provas externas”, preocupando-se, muitas vezes, apenas com conteúdos, tratando 
os discentes apenas como receptáculos, depósitos de informações e os professores 
apenas transmissores de tais informações, sobrando para os alunos apenas o 
“decoreba”. Tendo como ponto de partida e referencial teórico as reflexões de Paulo 
Freire e Theodor Adorno, este trabalho procura discutir o papel da educação, como e 
quais os lugares propícios para a prática do ensino. E buscar refletir a função da 
educação enquanto uma condição que pode efetivar a emancipação humana.   
Palavras-chave: Educação. Socialização. Emancipação. Freire. Adorno. 
 

Abstract 

The education is the process by which we transmit and receive knowledge, values, 
social norms and it is also a form of socialization of individuals. Socialization that takes 
man out of his pre-social state, that is, makes men socialized and civilized. Education 
has always been the object of investigation from classical antiquity to the 
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contemporaneity. She has raised discussions such as: what is education and what is 
your role? The education in the last few decades was privatized and ended up becoming 
a high-value commodity. The educational processes have been reduced to a single 
model, and to a single place: the school; and the teacher became to be his only 
practically legal, being that this restriction of education caused great inequality, where 
some receive quality education, while others do not. With the privatization of schools 
many people cannot study. Therewith, the teacher's functions were also restricted, this 
is, they took away your freedom to stimulate their classes and schools started to worry 
only with numerical results, in achieving goals with a certain number of students who 
have passed "external tests". They care only about content and students are just 
receptacles, deposits of informations, and teachers only transmitters of such 
informations. And the students only serve to decorate. The schools left aside the true 
knowledge. having as a starting point and theoretical reference the reflections of Paulo 
Freire and Theodor Adorno. This work has as objective discuss what is really the role 
of education, how and what are the right places for teaching practice. Moreover, it 
shows that the function of education is to truly effect the emancipation of human.  
Keywords: Education. Socialization. Emancipation. Freire. Adorno. 
 
 

Introdução 

Qual é o papel da educação em uma sociedade em que há a predominância das 

biotecnologias, da mídia como sistema de comunicação de massa e todo o aparato dos 

novos saberes técnicos, tecnológicos e levando em consideração que ela é uma 

atividade intencional, que está em toda parte, na escola, na rua, nos grupos de amigos, 

em casa etc.? Qual a sua função dentro de um sistema social que oferece muitas 

maneiras de disposição de informações em profusão deliberada? Ela deve ser 

restringida apenas uma instituição social, no caso a escola ou sua propagação deve ser 

estendida a outros campos sociais? Essas são algumas das questões que podem ser 

suscitadas quando se aborda o tema da Educação. 

Refletindo sobre o papel da educação hoje, pode-se analisar, com o decorrer 

do tempo, em muitos casos, acontece uma redução, uma restrição da sua 

predominância a um só lugar, trancada entre quatro paredes nas salas de aulas, restrita 

aos muros das escolas, em que um fala e os outros escutam, sendo que neste sistema 

as atenções centram-se em uma única pessoa, o professor, o saber pelo saber vai se 

limitando e aquelas relações sociais aprender-ensinar-e-aprender foram 

comprometidas.  

A educação foi então sistematizada e regulada por diretrizes, tabelas, 

cronogramas e organogramas. Não há mais uma busca ou interesse pelo simples saber, 

pelo questionamento do verdadeiro conhecimento. Assim, atribuiu-se às escolas a 

inteira responsabilidade de educar e formar o cidadão, suscitando a seguinte questão: 
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será que as escolas desempenham verdadeiramente o papel de formar cidadãos livres 

e autônomos ou simplesmente mão de obra, nas palavras de Karl Marx, “massa 

sobrante”? 

Sendo a educação uma atividade intencional, ela tem finalidades, projetos, ou 

seja, ela configura práticas sociais movidas por interesses inerentes à cultura, a 

felicidade, ao homem, além de ser um dos principais processos de socialização do ser 

humano. A educação não é um sistema pronto e acabado, ela está sempre sujeita a 

mudanças e adaptações, sendo um verdadeiro sistema mimético que se adapta às 

mudanças de paradigma. Mediante o que está posto, do ponto de vista da educação, 

pergunta-se: do ponto de vista das mudanças de horizontes paradigmáticos, o que 

dizer dos contornos da educação neste início de milênio? O que significa educar o 

homem, educar o cidadão, educar a pessoa nos contextos em que tanto a vida mental 

humana, quanto a vida orgânica do homem podem e são reproduzidas 

tecnologicamente?  

As escolas pregam um ideal utópico de autonomia, ideal esse, pelo menos, 

enquanto pensamento crítico e criativo, se tornando um valor fundamental da 

educação. Como tem sido codificado esse ideal nos currículos das escolas? Qual o real 

papel da educação ante o crescente saber técnico? Como a educação vem se adaptando 

as grandes instabilidades políticas que vivemos? Em suma, qual o verdadeiro papel e 

a finalidade da educação hoje? Tais indagações surgem como premissas para que 

repensemos e entendemos, mesmo que de forma parcial, um pouco da relevância da 

educação dentro de um sistema educacional e social envolto em transformação.     

Este trabalho, portanto, trata-se de uma pesquisa qualitativa, de natureza 

bibliográfica, que toma como fonte de pesquisa as seguintes obras: Pedagogia do 

Oprimido de Paulo Freire e Educação e Emancipação de Theodor Adorno. Podendo 

ainda nos ajudar na reflexão: O Que é Educação de Carlos Rodrigues Brandão; A 

Prática Educativa: como ensinar de Antoni Zabala; Antropologia da Educação de 

Christoph Wulf; Pequena Introdução à Filosofia da Educação: a escola progressiva 

ou a transformação da escola de Anísio Teixeira. Para os quais a educação é a coluna 

basilar da existência e da organização social do homem.   
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A Educação: uma ação repressora? 

 

A educação, pelo menos deve consistir, em uma prática que conduza os 

indivíduos almejar a liberdade, na construção de uma sociedade mais emancipada, 

ligada a uma consciência do indivíduo, que é tomada a partir do momento em que ele 

toma consciência da sua condição no mundo, ou seja, ela é uma condição social que 

assume uma postura moral e ética, mas que se efetiva verdadeiramente quando o 

indivíduo toma consciência de si e do outro. “A necessidade da educação é justificada 

pela ‘liberdade em relação ao meio ambiente’, que reduz os instintos, frente a ausência 

de um meio natural específico para a humanidade” (WULF, 2005, p. 30). Assim, a 

educação é o processo pelo qual transmitimos e recebemos conhecimentos e valores, 

um processo que tira o homem de um estado pré-social, de um modo selvagem de ser. 

Por conseguinte, a educação também torna os homens seres civilizados (cívicos, 

civilidade), um processo de socialização dos indivíduos.  

Entretanto, são vários os sistemas educacionais do mundo técnico 

contemporâneo, que comprometeram aquela condição social do aprender-ensinar-e-

aprender, sendo hoje o que importa, muitas vezes é apenas o aprender. As pessoas 

estão se transformando em simples receptáculos, estão sendo transformadas pura e 

simplesmente em reprodutores, transmissores de informações e não de conhecimento. 

Sabe-se que nessa época, ou nas precedentes a essa, ninguém escapa e nem 

escapará da educação, pois ela está em todos os lugares: em casa, na rua, na igreja. 

Porém, estas nem sempre são compreendidas como formas civilizadas ou legais de se 

educar as pessoas. A compreensão de educação passou a ser restrita e foi reduzida a 

um só lugar, à escola, ou seja, passou-se a acreditar que existe uma única forma para 

tirar o homem de sua condição pré-social a qual ele está inserido e essa forma se 

encontra entre quatro paredes, nas salas de aula das escolas. Em contrapartida, tem-

se discutido muito sobre a educação e quais são as formas para garanti-la com 

qualidade para todos os indivíduos. Todavia, chegaram apenas na solução de privatizar 

o saber, tornando a educação em mercadoria de alto valor, ganhando dinheiro a partir 

dela.  

Dessa forma, a educação é repassada, muitas vezes, como se fosse apenas um 

maior número de informações e não conhecimentos propriamente ditos, investindo 

apenas em saberes técnicos. Isso não significa dizer, que não sejam importantes para 
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sociedade, mas também não devem ser usados como únicos primordialmente. Dito 

isso, fica aberto uma questão: O que se deve esperar dessa forma de saber, pessoas 

críticas e autônomas ou simplesmente mão de obra? Tendemos analisar para a 

segunda alternativa, pois ao invés de estar-se progredindo para um futuro educacional 

promissor, em que são formadas pessoas autônomas e livres, está-se regredindo para 

um estado, onde as pessoas são apenas corpos secos, sem nenhum conhecimento e 

conteúdo. 

A educação foi reduzida a um único modelo educacional, sendo que não há 

uma forma específica e nem um modelo específico de educação; “a escola não é o único 

lugar onde ela acontece e talvez nem seja o melhor; o ensino escolar não é a sua única 

prática e o professor profissional não é o seu único praticante” (BRANDÃO, 1989, p. 

9). A educação dá-se de modos diferentes em todos os lugares, povos distintos e cada 

sociedade. Podendo acontecer de maneira espontânea, livre, natural, sem regras de 

método, podendo ser uma das maneiras pelas quais as pessoas se utilizam para tornar 

comum o saber, como as ideias, as crenças, aquilo que é comunitário e como o bem ou 

a vida.  

No entanto, a educação acaba sendo passada a ser imposta por um sistema 

centralizado de poder, que usa o saber e o controle sobre o saber como armas que 

reforçam a desigualdade entre os homens, na divisão dos bens, do trabalho, dos 

direitos e, em alguns casos, podem até utilizar do uso de símbolos, do sagrado, da 

própria igreja para a manipulação dos indivíduos. A educação existe também, onde 

não há escola e por toda parte pode haver redes e estruturas sociais de transferência 

de saber, que vai de uma geração à outra, onde ainda não foi criada a sombra de algum 

modelo de ensino formal e centralizado. 

A educação passou a ser sistematizada, baseada em diretrizes, cronogramas e 

organogramas. Espera-se que os alunos produzam apenas resultados numéricos, que 

mostrem como está e qual é o grau de aprendizado deles. Nas escolas seguem-se 

sistemas que instruem e disciplinam os alunos, que os organizam em grupos que 

podem ser do mesmo sexo, da mesma idade, situados numa mesma sala e dependentes 

de um mesmo professor. Antonio Zabala em seu livro A Prática Educativa: como 

ensinar, mostra quais são os parâmetros e como se dão as formas de organização de 

conteúdos e como eles devem ser repassados para os alunos. Especificamente no 

capítulo cinco: A organização Social da Classe, Zabala mostra como é a organização 
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dos alunos nas salas de aula e como ela funciona. Porém, na sua concepção essa 

organização, de certo modo, pode ser imposta. Embora, se aplicado tais métodos nas 

escolas, funcionaria, não em toda a sua extensão, mas funcionária, porque as escolas 

de modo geral estão padronizadas.  

Todas as escolas acabam por adotarem uma forma de ensinar, mas nem 

sempre essa forma consiste no ensinar propriamente dito, na transmissão de 

conhecimento para a construção de uma sociedade livre e de seres autônomos. Nem 

sempre o ensino repassado leva os alunos a pensarem, a questionarem, a serem 

autônomos. Às vezes, os próprios professores são levados a ensinarem apenas a arte 

de decorar, o famoso “decoreba”. Por exemplo, é muito comum, perceber que são 

repassados aos alunos, questionários que fazem apenas decorar, no intuito de na hora 

da prova possam reproduzir ou transcrever as respostas que ali estão dispostas, 

inclusive da mesma maneira que está no questionário.  

 

A estrutura e a organização da escola como grupo se define pelo tipo de 

organograma da escola e, portanto, pelo grau de envolvimento e atribuição de 

responsabilidades dos professores e dos próprios alunos. E que o funcionamento 

de tal organização está determinado pelo regimento da escola, que define os papéis 

dos diferentes segmentos que compõem a comunidade escolar. (ZABALA, 1998, p. 

115). 

 

 Dito isso, questionamos se as escolas e os seus respectivos núcleos gestores 

fazem mesmo esta atribuição de responsabilidades? Vejamos as instituições de hoje e 

percebemos que a grande maioria das escolas estão preocupadas em atingirem metas, 

sem realmente se preocuparem, se isso levam aos alunos o conhecimento autônomo, 

se isso ensinam a tornarem seres livres e humanos ou se levam apenas valores 

numéricos, conteúdos vazios e sem questionamentos. Além disso, os papéis atribuídos 

aos professores acabam sendo apenas repassar conteúdos prontos, fechados sem a 

preocupação do questionamento e se eles realmente estão aprendendo algo. Ao 

professor cabe o papel de narrador e aos alunos a passividade, ou seja, simplesmente 

internalizar tais informações como depósitos, receptáculos, recipientes a serem 

preenchidos com as informações que são transmitidas pelo professor que é tido como 

sendo o único detentor do conhecimento. A esse processo de passividade dos alunos 

ante a autoridade do professor, Paulo Freire chama de educação bancária. 
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A narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à memorização 

mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os transforma em 

“vasilhas”, em recipientes a serem “enchidos” pelo educador. Quanto mais vá 

“enchendo” os recipientes com seus “depósitos”, tanto melhor educador será. 

Quanto mais se deixem docilmente “encher”, tanto melhores educandos serão. 

Desta maneira, a educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são 

os depositários e o educador, o depositante. [...] Eis aí a concepção “bancária” da 

educação, em que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de 

receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. (FREIRE, 2013, p. 80-81). 

 

O resultado disso são alunos passivos, sem o impulso do questionar, do pensar 

autônomo, sem estímulo de desenvolver o pensamento, a reflexão, impossibilitando 

de pensar o mundo a sua volta, sua realidade e sociedade. Isso também impede, que 

os professores disponha de liberdade para programarem novas metodologias em sala 

de aula, torná-las mais dinâmicas e agradáveis, tampouco utilizar outros métodos e 

recursos avaliativos, por exemplo: nas disciplinas de inglês algumas escolas não 

permitem como critério de nota, a leitura ou a tradução de palavras ou mesmo de 

textos, nem o progresso dos alunos em certos conteúdos até mesmo para incentivá-los, 

pois o que funciona é a prova escrita, tudo já está determinado. Na disciplina de 

história, algumas direções não permitem um debate sobre determinados assuntos, 

porque o que é válido é registro, o papel, resultados numéricos, pois a educação hoje é 

quantitativa. Mas a que custo? Será que tal organização realmente funciona? Será que 

vai proporcionar aos alunos um conhecimento livre, autônomo crítico, um 

conhecimento que possam levar para a vida toda ou é um saber supérfluo ou 

temporário? 

Ademais, o que dizer da organização de classe em grande grupo? Não se 

resume apenas em conteúdos factuais, procedimentais ou atitudinais, mas o que são 

estes conteúdos? Factuais são conhecimentos de fatos, acontecimentos, situações, 

dados e fenômenos concretos ou singulares, como por exemplo: a idade de uma pessoa, 

a conquista de um território ou a localização de uma montanha. Procedimentais, são 

aquelas ações ordenadas e com um fim que são dirigidas para a realização de objetivos, 

como as regras, os procedimentos ou técnica. Já os atitudinais consistem nas regras de 

conduta das pessoas e compreendem os valores, os princípios, atitudes ou os atos que 
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uma pessoa passa a ter em relação às outras. De modo geral, esses métodos estão 

fundamentados na forma como os alunos estão organizados. 

Portanto, essa organização da sala pode não ser a mais apropriada, uma vez 

que de uma forma ou de outra acaba separando os alunos em grupos ou 

individualizando-os de forma desproporcional, como homens de um lado e mulheres 

do outro. Não que sejam organizados desta maneira, estando baseadas em regras, não 

que elas não sejam importantes, mas se elas existem é porque tem uma função e esta 

é organizar de forma que ordene e imponha limites no agir das pessoas. Entretanto, 

tais regras podem reduzir o campo de ação dos alunos, os impedindo em um 

desenvolvimento integral, enquanto pessoas livres, autônomas, esclarecidas, que 

propicie um integral desenvolvimento de sua capacidade de reflexão crítica.  

 

A Educação: uma ação libertadora? 

 

Como mencionado anteriormente, a educação é o processo pelo qual os 

indivíduos transmitem e recebem conhecimentos e valores, sobretudo a capacidade de 

pensar o mundo e a si mesmo, tirando do seu estado pré-social, introduzindo-o na 

sociedade. Devido a isso, a educação é uma prática libertadora, uma construção que 

conduz no caminho da emancipação, especialmente a partir do momento que o 

indivíduo percebe sua condição no mundo, uma condição que assume uma postura 

moral e ética, mas que se efetiva apenas verdadeiramente quando o indivíduo toma 

consciência de si mesmo e do outro. 

A educação tem como objetivo emancipar, libertar e transformar o indivíduo. 

Seu intuito deve levá-los a pensarem por si e, com isso, buscar transformar o mundo. 

A educação que emancipa, leva a uma autorreflexão dirigida para a autonomia, 

autolegislação, ou seja, a legislação de si próprio. Tornar-se esclarecido, autônomo é 

sair da menoridade, em outras palavras é sair da tutela e das determinações dos outros. 

Como nos esclarece Adorno (1995, p. 169): “[...] a menoridade é auto-inculpável 

quando sua causa não é falta de entendimento, mas a falta de decisão e de coragem de 

servir-se do entendimento sem a orientação de outrem. [...]”. Assim, a aprendizagem 

deve buscar a saída da menoridade, buscar o conhecimento que proporcione o livre 

pensar, como já nos dizia Kant, Sapere Aude, ou seja, ouse pensar. 
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 No entanto, a educação vem perdendo sua função emancipadora, sendo 

apenas repassada nas escolas conteúdos e mais conteúdos, que nem sempre busca 

esclarecer os alunos, mas repassar conhecimentos prontos, acabados e fechados sem o 

interesse de impulsionar o questionamento entre eles. As escolas ou mesmo alguns 

professores, imbuídos pelo sistema educacional de uma sociedade determinada, não 

buscam e nem se permitem buscar métodos de aprendizagem que possibilite 

conhecimentos que conduzam impulsionar a saída desses estados de menoridade, de 

permitirem aos alunos pensarem por si mesmos, sem precisarem da direção de outros. 

Como conhecimento que façam questionar as ditas verdades, que lhe façam procurar 

meios de solução. No entanto, são os indivíduos subjugados, que se permite o domínio 

e se veem obrigados a aceitar de bom grado o que lhes é imposto pelo dominador, como 

sendo o normal, isto é, “[...] as pessoas aceitam com maior ou menor resistência aquilo 

que a existência dominante apresenta à sua vista e ainda por cima lhes inculca à força, 

como se aquilo que existe precisasse existir dessa forma”. (ADORNO, 1995, p. 178) Por 

isso, as escolas como centros de formação são incapacitados de formar pessoas capazes 

de reivindicar, criticar e lutar contra o sistema que lhes é imposto. 

Uma questão de suma importância, que merece ser pensada em relação a todas 

as escolas e a todos os locais onde se pratica o ensino, é saber como o espaço pode 

influenciar na qualidade do ensino. O espaço onde são desenvolvidas as atividades é o 

adequado? Quando se fala em espaço não é só de infraestrutura, mas também de 

convivência. É um ambiente agradável para se está? Como diz a famosa teoria de Karl 

Rogers em sua Abordagem centrada na pessoa, segundo a qual se compreende que os 

indivíduos possuem dentro de si, vastos recursos para autocompreensão e para 

modificação de seus conceitos, de suas atitudes e de seu comportamento autônomo. 

Esses recursos podem ser ativados se houver um clima passível de definição e de 

atitudes psicológicas facilitadoras.  

Quanto mais um indivíduo for ele mesmo na relação com o outro, quanto mais 

puder remover as barreiras profissionais ou pessoais, maior será a probabilidade de 

que outro mude e cresça de um modo construtivo. Quando um indivíduo tem uma 

atitude positiva, aceitadora, em relação ao que quer do outro naquele momento, a 

probabilidade de ocorrer um movimento de mudança aumenta. Outro fator que 

influencia muito a distribuição do espaço e a convivência dos alunos, ao mesmo tempo 

que aumenta o aprendizado, é a compreensão empática. O indivíduo capta com 
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precisão os sentimentos e os significados pessoais que o outro está vivendo e comunica 

essa compreensão a ele. Quando está em sua melhor forma, o indivíduo pode entrar 

tão profundamente no mundo interno do outro, que se torna capaz de esclarecer não 

só o significado que o outro está consciente, como também do que se encontra abaixo 

do nível de consciência. A abordagem centrada na pessoa é baseada na confiança em 

todos os seres humanos e em todos os organismos, entende-se que o local e o espaço 

de ensino-aprendizagem têm que ser o mais agradável possível. Segundo Teixeira 

(2007, p. 110-112): 

 

A escola era, nos tempos que precederam o nosso, a instituição que velava para 

que se não perdessem os esforços de conhecimento e de cultura, que não podiam 

facilmente ser transmitidos na vida direta e imediata dos homens. [...], no entanto, 

a civilização industrial e experimental, recentemente erguida, alterou todo esse 

quadro. 

 

A distribuição e organização da classe é algo que pode ser muito particular, 

podendo ser de modo positivo ou negativo. Positivo quando a divisão e a organização 

visam o verdadeiro saber, mas é algo que está cada vez mais difícil de acontecer, uma 

vez que algumas escolas podem dividir as turmas, não levando em consideração a 

capacidade cognitiva dos alunos. Desse modo, passa a ser negativa quando gera entre 

os alunos certa competição, uma vez que se está visando apenas resultados, e este 

modo de separar alunos em turmas que ficam apenas os bons e o restante dos 

estudantes ficam do outro lado, são chamados alunos “problemáticos ou ruins”.  

 

[...] A competição entre indivíduos e entre grupos, conscientemente promovida 

por muitos professores e em muitas escolas, é considerada no mundo inteiro e em 

sistemas políticos bem diversos como um princípio pedagógico particularmente 

saudável. [...] a competição é um princípio no fundo contraditório a uma educação 

humana. De resto, acredito também que um ensino que se realiza em formas 

humanas de maneira alguma ultima o fortalecimento do ensino de competição. 

(ADORNO, 1995, p. 161) 

 

A competição fomentada de forma errada acarreta muitos prejuízos aos 

discentes, no sentido de darem sempre o seu melhor, ficarem sempre tentando superar 

uns aos outros com o intuito de serem melhores ou até mesmo por um status. Porém, 
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há nesta relação de competição um grande descaso com o verdadeiro saber, não há 

aprendizado, nem sequer a internalização inconsciente de informações. A escola 

enquanto uma instituição de ensino, nem sempre permite a realização plena do 

estudante, não educa para a vida e, muitas vezes, o professor detém todo o monopólio 

do saber enquanto os alunos estão ali para admirar, isto é, para servir de espectadores 

para a sua sapiência. Já que, eles podem mostrar o caminho para a realização dos 

educandos, enquanto seres autônomos e livres, permitindo o seu desenvolvimento. 

Segundo Adorno (1995, p. 177): “[...] não tem sentido uma escola sem professores, mas 

que, por sua vez, o professor precisa ter clareza quanto a que sua tarefa principal 

consiste em se tornar supérfluo”.  

Sendo assim, a educação como uma atividade intencional é direcionada 

exclusivamente ao homem, pois ele é o único animal que pode ser educado. No 

entanto, como pode o homem ser verdadeiramente educado se todo o sistema 

educacional foi reduzido às escolas? O homem é um ser eternamente dependente da 

educação e durante toda a sua vida é educado. A educação é metamórfica e assume as 

mais diversas configurações, uma vez que ela não é estática, pois a sociedade e o 

homem mudam e ela tem que acompanhar tais mudanças.  

Com o avanço da industrialização da vida humana e devido o avanço da 

técnica, a educação passou a ser uma mera mercadoria como as outras e não visa mais 

em formar cidadãos livres, autônomos e que sejam capazes de criar e recriar a 

sociedade, além de compreender a realidade e o meio que o cerca, ou seja, um 

indivíduo capaz de pensar e perceber a si mesmo. Portanto, a educação não se efetiva 

verdadeiramente em uma sociedade tecnicista e industrializada, tal efetivação só seria 

possível com a capacidade do indivíduo a de perceber a si mesmo e ao outro como um 

ser capaz de criar e recriar a sociedade. 

 

Considerações Finais 

 

A partir do que foi exposto, concluímos por ora, pois não pretendemos 

apresentar ideias prontas e acabadas, ou repassar uma metodologia dita como 

verdadeira, uma vez que não existe um método pronto para educar alunos para um 

conhecimento autônomo. No entanto, apresentamos reflexões para buscar e discutir 

novas possibilidades de ensinar e educar para libertar, já que a educação nos moldes 
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que estão dados é incapaz de criar e formar pessoas capazes de pensar por si próprios 

a realidade que os cercam, limitada em desenvolver no indivíduo a criticidade. Cabem 

as escolas a tarefa de formar tais cidadãos, mas algumas delas não se preocupam em 

desenvolver estas categorias (criticidade, autonomia, criatividade etc.), que são 

inerentes ao homem. Atualmente, na sua grande maioria, as escolas estão preocupadas 

apenas em atingir resultados numéricos, o que não é exatamente a formação integral 

do ser humano. Os resultados almejados pelas escolas são uma das formas de medir o 

grau de aprendizagem dos alunos, não há mais aquela preocupação do saber pelo saber 

e aquela relação ensinar-aprender-e-ensinar foi gravemente comprometida. As escolas 

estão sistematizadas, organizadas em cronogramas, tabelas, gráficos e organogramas 

e, à vista disso, as escolas pautam suas prioridades em resultados a serem alcançados 

e medidos no final de cada mês. 

Essa sistematização, fez com que o professor se tornasse refém do sistema 

opressor do Estado, perdendo sua autonomia e não tendo mais liberdade para 

introduzir em suas aulas outras metodologias. Tanto os professores tornaram-se 

simplesmente reprodutores de informações, como os alunos seus espectadores, corpos 

secos que são preenchidos pelo que o professor diz. 

A educação é necessária para a efetivação do homem enquanto “ser sociável”.  

Porém, ela nem sempre está desempenhando o seu devido papel, o desenvolvimento 

do homem, dos seus valores éticos, morais, fazendo com que reconheçam a si mesmo 

e ao outro. Essa limitação, muitas vezes, é a importância primordial direcionada 

somente pelo saber técnico, pois em uma civilização industrializada, capitalista, que 

dar valor às riquezas materiais, a exigência do homem se coloca nas habilidades de 

apertar parafusos, girar manivelas, puxar alavancas. Esses são alguns dos motivos, 

pelos quais se perdeu o interesse em desenvolver no homem a sua criticidade e 

consequentemente efetivar a sua liberdade.  

A educação é inerente ao homem, sendo por toda a sua existência um eterno 

aluno, aprendendo com a vida e os outros ao seu redor. A educação e a prática da 

inteligência são particulares de cada indivíduo, ninguém pode impor educação a 

ninguém, mas pode-se apenas mostrar os caminhos a serem seguidos. Isso pode ser a 

função de um professor, porém com a padronização do ensino e da educação, as 

pessoas “aprendem” as mesmas coisas ao mesmo tempo, impedindo assim, o 
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desenvolvimento integral do indivíduo. Uma das principais e, talvez, a maior função 

da educação é a capacidade de moldar o homem. 

Portanto, a educação no formato que está dado, de uma sociedade capitalista, 

de valores somente técnicos, é nada mais do que um sistema de reprodução simbólica, 

que passou a ser uma forma de mecânica de adestramento, com a única finalidade de 

produzir pessoas incapazes de pensar a si mesmas, aos outros, o mundo, a realidade e, 

principalmente, a sua condição de indivíduo no mundo. Por isso, a educação acaba 

perdendo sua finalidade, sua condição necessária de existência, que é emancipar o 

indivíduo de todas as formas de opressão e de barbárie. A educação hoje é puramente 

quantitativa, preocupando-se apenas com resultados a curtos prazos. 
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Resumo 
O presente estudo tem por escopo desenvolver, a partir do pensamento de Michel 
Foucault, uma abordagem contemporânea da experiência de si no âmbito das redes 
sociais e sua relação com a ascensão de movimentos de extrema-direita no cenário 
político atual. Procuraremos sustentar o argumento de que, na era digital, a 
experiência de si através de um processo de ajustamento, de reconfiguração da 
identidade, está profundamente ligada à ascensão de discursos de extrema-direita, na 
medida em que a coleta e comercialização dos dados individuais – impulsionadas pelas 
tecnologias algorítmicas –, facilitaram tanto a transformação e modulação do self, 
quanto a sua posterior canalização em “bolhas de ódio”. Se, conforme Bernard 
Harcourt, essa nova experiência de si opera através de uma lógica doppelgänger, ou 
seja, modula as preferências individuais com base na interatividade e nas relações que 
estabelecemos uns com os outros, nossa tese procurará avançar no argumento, de 
forma a compreender esse processo de mortificação a partir dos novos modos de 
subjetivação possibilitados com o advento e a normalização das redes sociais, 
dispositivos que nos convocam a ver e falar, a construir nossas verdades através de 
uma prática de si na forma de uma confissão. 
Palavras-chave: Michel Foucault. Governamentalidade. Bernard Harcourt. Redes 
Sociais. Subjetivação. 
 

Introdução 

 

 O presente estudo tem por escopo analisar, a partir das práticas de si nas redes 

sociais, um campo onde entrecruzam-se discursos de saber, relações de poder e 

técnicas de si, que possibilitaram a ascensão de movimentos de extrema-direita no 

cenário político contemporâneo. Procuraremos desenvolver, ainda que brevemente, a 

partir do pensamento de Michel Foucault, uma abordagem contemporânea da 

experiência de si no âmbito das redes sociais e sua relação com a ascensão de 
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movimentos de extrema-direita, apoiando-nos, principalmente, no quarto e último 

volume de História da sexualidade (As confissões da carne), lançado em 2018. 

 A experiência da carne, para além de preparar e tornar possível a sexualidade 

moderna, estabelece um vínculo entre o desejo e a verdade através da fala, e redefine, 

em grande medida, o horizonte no qual se desenha a subjetividade e sua relação com 

os outros. E a circulação do afeto fascista nas redes sociais, por sua vez, coloca em 

movimento um desejo de morte da alteridade, através de uma prática narrativa que faz 

ver e falar de si diante do olhar do outro, de modo a renovar as técnicas confessionais 

enquanto modos de subjetivação, agora no domínio dessas novas tecnologias 

algorítmicas. 

 

As confissões da carne: uma nova experiência de si 

 

 Trinta e quatro anos após a morte de Foucault (1926-1984), veio a público o 

quarto volume de História da sexualidade, intitulado As confissões da carne (2018), 

renovando o debate e o interesse sobre a obra foucaultiana, e completando um 

percurso que fora iniciado muito tempo antes. 

 Em 1976, Foucault publicava o primeiro volume da série, A vontade de saber, 

com o objetivo de recolocar a hipótese da repressão do sexo numa economia geral dos 

discursos sobre o tema, que floresceu no seio das sociedades modernas desde o século 

XVII. Para o autor, a repressão ao sexo não configurava o elemento fundamental e 

constituinte da história da sexualidade na Modernidade, representando, antes, um 

conjunto de peças de função local e tática sobre uma locação discursiva, “numa técnica 

de poder, numa vontade de saber que estão longe de se reduzir a isso” (FOUCAULT, 

2015, pg. 17). Conforme Foucault, ao contrário de um processo de restrição, o sexo fora 

colocado em discurso, instituindo técnicas de si e relações de poder, bem como 

constituindo uma ciência e uma verdade, sendo cada vez mais incitado à fala. 

 Entretanto, apesar de situar o início da série na Modernidade, nos volumes 

seguintes Foucault recua no tempo, procurando traçar essa história a partir dos 

regimes de prazer e das técnicas de si que se desenvolveram tanto na Antiguidade 

quanto nos primeiros séculos da era cristã. De modo que no segundo volume, O uso 

dos prazeres, Foucault se dedica a uma análise da problematização da atividade sexual 

pelos filósofos e pelos médicos, na cultura grega clássica, no século IV a.C. E, no 
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terceiro volume, segue a mesma problemática nos textos gregos e latinos dos dois 

primeiros séculos de nossa era. Em ambos, procura compreender como a regulação 

dos prazeres e da atividade sexual tornou-se objeto de questionamento e inquietações, 

e explorar a “maneira pela qual o indivíduo é chamado a se reconhecer como sujeito 

moral da conduta sexual” (FOUCAULT, 2017, pg. 40), acompanhando a história da 

transformação desses modos de subjetivação e o desenvolvimento de uma “arte da 

existência que gravita em torna da questão de si mesmo” (FOUCAULT, 2014, pg. 299). 

 Com As confissões da carne, o objetivo passa a ser uma descrição da experiência 

cristã da carne, do século II ao século V, colocando em questão o desejo e o seu nexo 

com a verdade. Assim, desde o título do livro somos colocados diante de uma 

conjugação entre o domínio da palavra e o da corporalidade desejante, pois a 

experiência da carne, incubada nos primórdios do cristianismo, destina o homem 

ocidental a colocar em palavras os seus pensamentos e as suas verdades mais íntimas, 

prescrutando as dobras da alma e os vestígios do segredo, através de um convite à fala. 

 Nos primeiros desenvolvimentos dessa nova experiência de si, abrem-se as 

diferenças entre um cristianismo helenizante, de tendências estoicas, inclinado a 

naturalizar a ética das relações sexuais, e um cristianismo mais austero, em cujos 

domínios as relações sexuais serão determinadas em termos negativos. Entretanto, 

não há aí, como talvez pudesse parecer à primeira vista, uma acentuação no rigor ou 

na severidade em relação às práticas de si: conforme Foucault, não houve um reforço 

nos códigos e nas prescrições de condutas, mas, “Lo que ocurrió, poco a poco, fue la 

formación de otro tipo de experiencia" (FOUCAULT, 2019, pg. 69). 

 Essa nova forma de experiência define um novo modo de relacionar-se consigo 

mesmo, estabelecendo uma vinculação entre o mal e a verdade, e encontrando sua 

realização em inúmeras práticas rituais, como a remissão batismal, de suma 

importância no desenvolvimento desses procedimentos de verdade. A remissão 

batismal cumpre um papel de constituição do acesso à verdade através de um mesmo 

procedimento que envolve três momentos diferentes no interior do sujeito: extirpação 

dos pecados, renúncia ao mal e compromisso com o bem. Trata-se de um 

procedimento fundamental, pois opera uma cisão no domínio da identidade, 

estabelecendo uma ruptura entre o homem pecador e o homem redimido, absolvido 

de suas impurezas e destinado, destarte, a um trabalho intenso e permanente sobre si 

mesmo. 
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 Através de obrigações rituais e práticas, aquele que busca a redenção dos 

pecados procurará manifestar o movimento em virtude do qual sua alma se volta à 

verdade, num exercício no qual a alma deve revelar-se em sua vontade de mudança em 

direção aos princípios cristãos. "Se trata, en suma, de la dimensión institucional del 

princípio de que el acceso del alma a la verdad no puede realizarse sin que ella 

manifieste su propria verdad" (FOUCAULT, 2019, pgs. 86-87). 

 Dentre esse conjunto de práticas de veridicção, e diante do escopo do presente 

estudo, destaquemos a confissão, que num mesmo exercício supõe o movimento do 

pecado à graça por meio da manifestação de um determinado procedimento de 

verdade, no qual o se é, ao mesmo tempo, sujeito que fala e objeto do que se fala. 

 Esse exercício sobre si mesmo, que cinde a identidade e sepulta tudo aquilo que 

no corpo e na alma ata o homem ao pecado, é denominado por Foucault enquanto uma 

mortificação de si: um dar morte voluntário, aplicado e contínuo, a todas as 

manifestações do mal que se escondem nos confins da vontade (FOUCAULT, 2019, pg. 

95). 

Paradoja esencial para estas prácticas de la espiritualidad cristiana: la veridicción 

de uno mismo está fundamentalmente ligada a la renuncia a sí. El trabajo sin 

término para ver y decir la verdad de uno mismo es un ejercício de mortificación. 

Por conseguiente, en la exagoreusis tenemos un dispositivo complejo donde el 

deber de sumergirse indefinidamente en la interioridad del alma se acopla a la 

obligación de una exteriorización permanente en el discurso dirigido al otro, y 

donde la búsqueda de la verdad de sí debe constituir cierta manera de morir a uno 

mismo (2019, pg. 65, grifo nosso). 

 

A formação dessa experiência enquanto procedimento de veridiccção parece-

nos de fundamental importância para apreendermos como, numa cultura 

inteiramente nova, e num sentido diferente, essas formas continuarão a definir o 

horizonte das práticas de si. Nesse sentido, a mortificação de si, para além de uma 

penitência, ou de um exercício sobre si mesmo, compõe um rito que se vincula à 

manifestação de uma verdade através de uma ruptura com a própria identidade, 

através de um ato de fala: trata-se, portanto, não tanto de um "dizer a verdade", mas 

de um "fazer a verdade". 

 

 



 

 

 
 

Guilherme Primo | 77 

 

A mortificação de si na era digital 

 

 Com a concepção do homem de desejo, abre-se um campo de análise que 

possibilita o governo das condutas, no domínio de uma pastoral cristã das almas que 

introduz, através de práticas de si, um novo modelo de subjetivação. Pastoral que 

esboça o pano de fundo que, séculos depois, servirá aos processos de 

governamentalidade do Estado moderno, em cujas instituições, táticas e 

procedimentos, se tem por objetivo o investimento sobre a realidade da população e 

suas possibilidades (FOUCAULT, 2008). 

  Esses procedimentos, encontrados na linha de continuidade dos modos de 

subjetivação que vão da pastoral cristã ao Estado moderno, foram mobilizados na era 

das redes sociais, sobretudo com as análises de big data, possibilitadas pelo emergir 

dos algoritmos enquanto instrumentos de exame e personalização da identidade. 

 Dentro do diagrama da sociedade contemporânea, as redes sociais operam no 

quadro dos elementos heterogêneos que compõem e intensificam o dispositivo 

governamental, moldando a nossa subjetividade de acordo com as nossas interações e, 

sobretudo, convidando-nos a falar, a confessar diante dos outros, performando no 

nível da linguagem uma verbalização que constitui-nos enquanto sujeitos. 

 Estamos diante de uma renovação das práticas de mortificação, de uma ruptura 

com a própria identidade, e a análise foucaultiana sobre a história da sexualidade, 

principalmente em seu quarto volume, nos possibilita o resgate conceitual dessas 

técnicas de si, renovadas na era digital da hiperexposição e da hiperinformação. 

 Essas técnicas produzem uma intensificação na relação do sujeito consigo 

mesmo, articulando palavra e verdade com as práticas de si nas redes sociais, em cujos 

domínios o self toma a si próprio enquanto objeto de conhecimento, bem como campo 

de ação para transformar-se e promover a própria "salvação" nos grandes templos 

virtuais. 

 Bernard Harcourt, em sua obra Exposed (2015), procura identificar os passos 

fenomenológicos de reconfiguração do self na era digital, analisando, a partir das redes 

sociais, a reestruturação da subjetividade, na medida em que esta se constrói num 

mesmo exercício no qual fala e se apresenta aos outros, orquestrando sua biografia 

numa dimensão virtual que dispensa a corporeidade dos encontros. As redes sociais, 

nesse sentido, possibilitam uma nova configuração da presença, que introduz uma 
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nova maneira de percebermos uns aos outros, fazendo operar, nas práticas cotidianas 

de verbalização virtual, uma reestruturação da identidade profundamente vinculada 

às nossas interações. 

 Conforme Harcourt, estamos diante de uma presença digital confessional 

(confessional digital presence), que torna indiscerníveis os limites entre a 

autenticidade e a ficção, desbloqueando essas novas práticas de subjetivação diante de 

uma audiência muito diferente daquela constituída pelos diretores de consciência das 

confissões, desenvolvidas nos primeiros séculos da era cristã. 

 

The confessional dimensions of these digital times are marked, first, by a more 

public, exposed confession. These are no longer purely internal – like the stoic 

examination of conscience nighttime – nor limited to a lover or minister. They are 

logged for others to see and hear. Second, they have an element of permanence. 

They will be cached somewhere, preserved forever. Even if we erase them or delete 

them, someone will be able to find them in a unknow part of our drive or the cloud. 

They are not fleeting or defined by their phenomenal presence. They are burned 

into the digital in the same way that a mark of penitence tattooed on us might last 

forever. Third, they are lighter and more malleable than the face-to-face confession: 

there is no risk of blushing, no body language, no visual cues to absorb. The 

relationship to authenticity and fiction is looser, more supple. In the digital age, 

we are not forced to avow, we are not required to perform penance at regular 

intervals – there are no rules, no cold showers. We embrace avowal more 

entrepreneurially, something made possible and magnified by the publicity and 

reach of the new medium ( HARCOURT, pg. 129-130). 

 

 Nesse sentido, nossa identidade passa a configurar-se através de uma 

verbalização, na forma de uma confissão virtual, reorganizando o self diante de sua 

interatividade com os demais. Trata-se, sobretudo, de uma dinâmica relacional, 

capturada pelos códigos algorítmicos (SADIN, 2015), que procura traçar padrões de 

comportamento e consumo de modo a encontrar pares semelhantes, naquilo que 

Harcourt denomina de lógica döppelganger: uma lógica dos encontros, ou matchs, 

que direciona determinados perfis àqueles usuários que se assemelham ao nosso 

comportamento, destarte agrupando identidades comuns, num circuito de cisões 

recíprocas na interioridade dos sujeitos em relação. 
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 Essa relação se estabelece no campo de uma performance verbal, que nos leva 

a colocar em palavras e compartilhar nossos pensamentos mais íntimos, formando 

uma narrativa sobre nós mesmos e, reciprocamente, operando sobre as preferências e 

desejos daqueles com os quais nos relacionamos. Configura-se, assim, um 

engajamento recíproco entre identidades semelhantes, que procuram proteger e 

reforçar uma mesma verdade diante de uma infinidade de discursos dissonantes. 

 Entretanto, ainda que denomine esses procedimentos enquanto uma 

"mortificação de si", Harcourt o faz a partir das análises de Erving Goffman sobre 

instituições análogas como o asilo, a prisão, e o sanatório, no seio das quais procura 

identificar procedimentos e técnicas de si que demonstrem a formação de uma 

"carreira moral" estabelecida por meio de relações de poder. Assim, Harcourt procura 

avançar no argumento, buscando jogar luzes sobre a condição expositória atual, 

apoiando-se nos passos da estruturação fenomenológica experienciada pelos sujeitos 

digitais atualmente. "Digital exposure is restructuring the self in ways that Goffman 

identified. We are experiencing a moral transformation, undergoing a moral career, 

becoming different moral agents. For many of us, the virtual transparence has begun 

to mortify our analog selves [...]" (HARCOURT, 2015, pg. 232). 

 Por questões de ordem cronológica, Harcourt não teve acesso ao quarto volume 

de História da sexualidade, lançado apenas em 2018, sustentando seu argumento, 

portanto, a partir das análises de Goffman, e não daquelas levadas a cabo por Foucault, 

conforme analisado anteriormente. Deste modo, ainda que entre as duas abordagens 

encontremos inúmeras semelhanças, as análises foucaultianas impõem uma 

singularidade inafastável: pois, nas práticas de veridicção que levam o sujeito a falar e 

confessar diante do olhar do outro, opera um vínculo fundamental entre a palavra e a 

verdade. 

 Nas práticas de mortificação de si que irrompem com a experiência cristã da 

carne, a ruptura com a própria identidade está ligada a uma prática de contínua 

exteriorização dos desejos do corpo e da alma, diante daquele que tem por função 

retirá-los da escuridão dos segredos e conduzi-los ao caminho da salvação. E, nesse 

sentido, a novidade da análise que ora procuramos sustentar com o presente trabalho 

(ainda que de maneira abreviada), tem por escopo a articulação dessas práticas de 

mortificação de si na era digital – fundamentalmente atreladas a um fazer falar, a um 

exercício de confissão –, e a ascensão da extrema-direita no cenário político 
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contemporâneo, impulsionada pela configuração relacional de nossas identidades no 

âmbito das tecnologias algorítmicas, como as redes sociais. 

 

Redes confessionais e a ascensão da extrema-direita 

 

 Na medida em que as redes sociais renovam os modos de subjetivação através 

de tecnologias algorítmicas, operando uma reestruturação do self no domínio de 

práticas narrativas, as posições de cunho político que tomamos cotidianamente não 

poderiam se furtar às mesmas técnicas e procedimentos (MOROZOV, 2018). 

 A dimensão confessional da era digital trouxe consigo a possibilidade de uma 

intensificação das práticas de si, atrelada a um minucioso depuramento e exame de 

nossos dados pessoais. E, nesse sentido, alguns movimentos souberam aproveitar essa 

nova composição da subjetividade, observando, nas práticas confessionais do 

cotidiano das redes sociais, uma oportunidade singular de extrair o mote discursivo 

para a materialização política de uma determinada agenda. Desse conjunto de 

confissões, ou dessas “redes confessionais”, transbordou uma substância política que 

introduziu uma nova maneira de governar atualmente: aquilo que, num sentido 

semelhante, Antoinette Rouvroy e Thomas Berns denominam de 

“governamentalidade algorítmica” (2015). 

 As redes confessionais produziram um tipo de afeto fragmentário, 

imediatamente digital, que ocupa terreno entre a esfera do individual e a esfera 

coletiva, a partir da relação estabelecida entre identidades semelhantes que interagem 

virtualmente. Seguindo as pistas de Gilles Deleuze, em Post-scriptum sobre as 

sociedades de controle, poderíamos identificar esse afeto pelo seu aspecto de 

“dividualidade”, ou seja, “os indivíduos tornaram-se ‘dividuais’, divisíveis, e as massas 

tornaram-se amostras, dados, mercados ou ‘bancos’ (DELEUZE, 1990, pg. 222). A 

fragmentariedade dos afetos corresponde, desta forma, à duplicação do indivíduo – à 

sua dividuação –, fazendo-o orbitar sobre a esfera do perfil: subproduto das relações 

entre o indivíduo e os dados, em cujo vínculo configura-se uma nova estruturação da 

subjetividade. 

 Os perfis são o resultado, ou efeito, dessas combinações e interações 

(PASQUALE, 2015), de sorte que, conforme Pablo Rodríguez, os indivíduos já não 

podem ser considerados “individuais” no reino da informação: o que os faz indivíduos 
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será “el resultado de alguna suerte de ‘dividuación’: transformación de indivíduos em 

datos e recomposición posterior que da como resultado otro indivíduo relacionado, 

pero en princípio no igual al indivíduo antes de ser transformado" (2019, pg. 453). 

 Direcionando-se aos signos externos, a interioridade procura realizar sua 

imagem sob o olhar engajado de seus seguidores, modulando seus gestos e condutas 

de acordo com uma espécie de “feedback”, num alheamento consigo mesmo, como um 

olhar-se à distância. Essa nova configuração da subjetividade coloca em questão, 

portanto, a produção de novos processos políticos, bem como a constituição de uma 

nova entidade coletiva, possibilitando o emergir de um ativismo político ao modo da 

viralização: forma de contágio específica dos perfis do século XXI. Conforme 

Rodríguez (2019, pg. 469), 

 

El contagio del siglo XXI no es la conexión entre varias entidades ya constituidas, 

como en el siglo XIX, sino que esas entidades (los perfiles) se construyem a través 

del contagio. Esto quiere decir que las afecciones y emociones que se manifestan 

en una viralización no emanan de 'individuos', sino que están tramadas en una 

dividualidade colectiva tramada a su vez en redes digitales. 

 

 Surge, a partir daí, uma política do dividual, organizando grupos coesos e 

demarcados através das tecnologias algorítmicas, que consomem e viralizam as 

“verdades” e discursos que mais lhes convêm. Ou seja, não estamos apenas diante de 

um novo modo de subjetivação, de uma nova maneira de constituir-nos enquanto 

sujeitos, mas também diante de uma nova formatação da esfera pública, composta por 

indivíduos digitais (sejam eles correspondentes a pessoas reais ou a perfis falsos). 

 No mar de contágios das redes sociais, uns direcionam os outros, o que, em 

outros termos, significa uma forma de instrumentalização dessas novas tecnologias 

por parte de espaços políticos tradicionais (RODRÍGUES, 2019, pg. 470). E essa 

reconfiguração da esfera pública, por meio da interatividade em redes, produz 

discursos e narrativas, produz palavras e um “fazer dizer”, de modo a dissolver as 

dimensões do segredo através de práticas confessionais, gerando “novos coletivos e 

novos processos de transformação social cujo sujeito político está em construção” 

(RODRÍGUEZ, 2015, pg. 63). 

 Dessa perspectiva, os líderes da nova direita global souberam aproveitar essa 

sinergia, que expressa, por meio da viralização, a nova forma de constituição do 
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coletivo na era digital. Invocando a figura de determinados inimigos – imigrantes, 

negros, comunistas, homossexuais, professores, etc. – escoaram e direcionaram um 

conjunto de frustrações que permeiam os escombros dos Estados de bem-estar social 

e as crises do sistema neoliberal, pautando suas agendas políticas sobre esses alvos e 

mobilizando seus fiéis seguidores de maneira constante. 

 A configuração contemporânea da extrema-direita, deste modo, procura 

engajar seu núcleo de apoiadores, através de uma relação dinâmica que deles procura 

extrair uma confissão: a exteriorização, por meio de palavras e discursos, de uma 

circunscrição daqueles considerados “inimigos”, bem como a intensa circulação de um 

afeto que deseja a supressão de toda e qualquer forma de alteridade 

 Trata-se, portanto, de uma sedução e mobilização constante de um desejo de 

morte em direção a alvos determinados, apoiada sobre a estrutura algorítmica das 

redes sociais que lhes permite alcançar usuários específicos. Tudo o que o “inimigo” 

disser servirá de objeto a partir do qual extrair um desejo oposto, configurando, desta 

forma, a coesão, impulsão e pulverização de um mesmo discurso, bem como de uma 

mesma agenda política, dentre uma rede de perfis semelhantes. 

 

Conclusão 

 

 Diante daquilo que procuramos argumentar ao longo desta breve análise, 

parece-nos que a atual crise pela qual passam as democracias ocidentais, com o 

ressurgimento e a naturalização de discursos fascistas e negacionistas, está 

fundamentalmente vinculada tanto à nova configuração da esfera pública, quanto às 

práticas de mortificação de si, impulsionadas e intensificadas pelas redes sociais. 

 Essas novas práticas intensificaram os modos do cuidado de si, articulado 

diante do registro da palavra e da verdade, por meio de uma performance narrativa 

direcionada ao outro, num exercício de permanente exteriorização. 

  Neste sentido, intentamos analisar os modos de subjetivação que compõem a 

esfera digital, através do renovado sentido das práticas confessionais. Para além de 

uma dessubjetivação, as redes confessionais impulsionaram uma hipertrofia das 

subjetividades, numa convocatória à fala que produz novas maneiras de ser, bem como 

de agir politicamente. 
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Resumo 
A relação entre a Teoria Pragma-Dialética (TPD) da argumentação e o Racionalismo 
Crítico (RC) não é livre de controvérsias. É consenso na literatura que este é uma das 
principais influências daquela. No entanto, objeta-se que essa influência é danosa: é 
precisamente em virtude da herança do RC que TPD seria incapaz de oferecer uma 
abordagem positiva da argumentação:, pois, como o RC dispensa compromissos com 
que chama de 'justificacionismo' (expresso no princípio de sempre procurar por 
fundamentos para as próprias convicções), RC profligaria qualquer sentido de atribuir 
razões aos interlocutores em qualquer que seja o movimento considerado durante a 
argumentação. Logo, seria razoável que os teóricos da TPD se livrassem das raízes 
advindas do RC. Seja esse o Problema da Herança Maldita do RC. Meu primeiro 
objetivo é revisitar as tentativas de resposta ao Problema da Herança Maldita, isso é, 
as tentativas de mostrar que a TPD pode ser conciliada com o RC sem engendrar 
problemas de ordem teórica. Pretendo demonstrar que a principal tentativa presente 
na literatura de solucioná-lo falhou, ao passo que uma resposta que o soluciona só o 
faz na medida em que gera um dilema. 
Palavras-chave: Teoria da Argumentação; Pragma-Dialética; Racionalismo Crítico. 

 

Abstract 

The relationshipbetween the Pragma-DialecticalTheory (PDT) of argumentation and 
CriticalRationalism (CR) is not quarrel-free. It is widelyagreed in the literature that the 
latter is one of the maininfluences of the former. However, it is objected thatthisinfluence 
is harmful: it is preciselybecause of the CR’S inheritance that PDT wouldbeunable to offer 
a positive approach to argumentation: because, as the CR dispenses 
commitmentswithwhat it calls 'justificationism' (expressed in the principle of 
alwayslooking for foundations for convictions), CR would not giveanysense of 
attributingreasons to the interlocutors in whatevermovement is 
consideredduringargumentation. Therefore, it wouldbereasonable for PDT theorists to 
getrid of the roots that come from CR. Letthisbe the CR'sCursedLegacy Problem. 
Myfirstaim is to revisit the attempts to respond to the CursedLegacyProblem, that is, the 
attempts to show that PDT canbereconciledwith CR 
withoutengenderingtheoreticalproblems. I intend to demonstrate that the mainattempt in 
the literature to solve it hasfailed, whereasananswer that solves it only does so to the extent 
that it creates a dilemma. 
Keywords: ArgumentationTheory; Pragma-Dialectical; CriticalRationalism. 
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INTRODUÇÃO 

 

É amplamente reconhecida na literatura de Teoria da Argumentação a 

influência que o Racionalismo Pancrítico2 exerce sobre uma das principais teorias da 

área, a Teoria Pragma-Dialética (doravante, TPD). Não seria pacífico, porém, afirmar 

que essa influência seja teoricamente benigna. Neste sentido, Biro&Siegel (2008) 

argumentam da seguinte forma:  

 

Raciocínio contra a normatividade da TPD 

P1: O Racionalismo Pancrítico rejeita o justificacionismo.  

P2: A TPD herda tal rejeição.  

P3: Se uma teoria endossa a rejeição do justificacionismo, tal teoria não pode 

oferecer uma abordagem normativa da argumentação nem dar sentido a 

expressões como ‘força justificatória’, ‘razoabilidade’ e assim por diante. 

Logo, 

C: A TPD não pode oferecer uma abordagem normativa da argumentação nem dar 

sentido a expressões como ‘força justificatória’, ‘razoabilidade’ e assim por diante. 

 

No presente artigo, não estou interessado nas duas primeiras premissas (que 

são livres de quaisquer controvérsias), mas apenas na terceira. Meu objetivo é 

argumentar que a tentativa de refutar tal condicional, proposta por Garssen e van Laar 

(2010), falha e que, a partir da apresentação que tais autores fazem de David Miller, 

uma resposta é possível, mas somente na medida em que gera um dilema. 

Para realizar tal objetivo, na seção 2,explico o que significa, na literatura acerca 

do Racionalismo Pancrítico, rejeitar o justificacionismo e por que Biro&Siegel pensam 

que tal rejeição mina o oferecimento de uma abordagem normativa da argumentação. 

Na seção 3, apresento as respostas de Miller conforma exposição de Garssen e van Laar 

e a resposta dos próprios autores. Na seção 4, apresento um problema na resposta de 

Garssen e van Laar, que, no entanto, pretendo demonstrar não ocorrer com a de Miller. 

Concluo apresentando um dilema. 

 

 

                                                     
2 A abordagem filosófica à racionalidade, tanto científica quanto geral, derivada da filosofia de Karl 
Popper. Cf. Eemerene Grootendorst (2004, p. 17). 
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2 JUSTIFICACIONISMO 

 

Hans Albert apresenta o cerne do justificacionismo nos seguintes termos (1985, 

p. 14, grifos do autor):  

 

Se, de todo modo, nós formulamo-lo como um princípio metodológico (...) como o 

princípio fundamental do modelo de racionalidade que parece dominar a 

epistemologia clássica. Este princípio enuncia: sempre procure por fundamentos 

adequados—uma justificação suficiente—para suas próprias convicções. Qualquer 

um vê que esse princípio de fundamentos adequados ou justificação suficiente 

pode ser extendido ademais das convicções teóricas às morais e práticas—e aliás, 

a asserções de todos os tipos (...). 

 

Com base no trecho em questão, Garssen& van Laar fazem a seguinte distinção: 

(2010, p. 134):  

 

De acordo com uma versão forte [do justificacionismo], nós devemos procurar por 

teorias ou pontos de vista que são verdadeiros de modo certo; de acordo com uma 

versão fraca do justificacionismo, nós devemos procurar por justificação, seja se 

tal busca é acompanhada por uma questão de certeza ou se é satisfeita por 

justificação indutivamente forte ou considerada adequada de formas variadas. 

 

Portanto, tratam-se de distintos princípios normativos de racionalidade: há um 

princípio normativo de racionalidadeforte, que demanda a busca por teorias e pontos 

de vista que são verdadeiros de modo certo, e um princípio de racionalidade fraco, que 

é satisfeito com justificações indutivamente fortes ou de outro modo ainda que não 

garantindo a verdade de uma teoria ou ponto de vista em questão. Seguindo o espírito 

de Garssen& e van Laar, seja o primeiro princípio o justificacionismo forte (JF) e o 

segundo, justificacionismo fraco (JF1). 

Trivialmente, a negação de JF1 implica a negação de JF, ao passo que a negação 

de JF não implica a negação de JF1. No que diz respeito às posições dos Racionalistas 

Pancríticos, Biro e Siegel afirmam (2008, p. 197, grifos do autor): 
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É incontroverso entre pesquisadores da obra de Popper, e especialmente entre 

defensores do racionalismo crítico, que ao rejeitar o ‘justificacionismo’ Popper não 

estava rejeitando somente o requerimento de certeza, mas de qualquer 

possibilidade de apoio positivo tout court 

 

Garssene van Laar endossam a atribuição dos autores (2010, p. 134): 

 

Biro and Siegel corretamente pontuam que o racionalismo crítico se extende para 

além da mera rejeição da questão pela certeza. Popper e Miller explicitamente se 

opõe a elaboração probabilística ou indutiva do justificacionismo.  

 

Portanto, a rejeição dos Racionalistas Pancríticos diz respeito a JF1. Segundo 

Biro&Siegel, uma teoria da argumentação que segue os passos do Racionalismo 

Pancrítico e, portanto, rejeite JF1—como é o caso da Teoria Pragma-Dialética de 

Eemeren&Grootendorst—, seria incapaz de atribuir razões aos argumentadores 

quando estão disputando um ponto de vista (standpoint) (2008, p. 198-199):  

 

Eemeren and Grootendors fizeram uma contribuição sem par à toria da 

argumentação ao desenvolver a visão pragma-dialética, e eles o fizeram oferecendo 

argumentos com a intenção de assegurar suas alegações centrais, como aquelas 

com relação aos objetivos da argumentação, a legitimidade das regras dialéticas e 

muitas outras. Rejeitar o ‘justificacionismo’ no sentido positivo de justificação 

seria devastador para o projeto dos autores: eliminaria a possibilidade de de 

qualquer argumentação ser bem sucedida em prover aos interlocutores razões para 

rejeitarqualquer ponto de vista em disputa (...). 

 

A tese dos autores, portanto, é que, uma vez rejeitada qualquer possibilidade de 

fundamentação, segue-se a incapacidade de prover a quem argumenta razões para 

aceitar ou rejeitar um dado ponto de vista. Suponha-se, a título de ilustração, que dois 

argumentadores, A e A*, estejam disputando de modo argumentativo  a respeito do 

ponto de vista P. A aceita P; A* rejeita P. Suponha-se, no espírito do Racionalismo 

Crítico, que A e A* rejeitem qualquer noção de fundamentação (independentemente 

de garantir ou não a verdade de P); ou, de maneira ainda mais alinhada ao 

Racionalismo Crítico, suponha-se que não haja qualquer tipo de fundamentação. 

Assim, prima facie, A não teria razões superiores às de A* para manter sua posição, e 
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vice-versa. Seja esse o Problema da Herança Maldita do Racionalismo Crítico (for 

short, PHM).  Passo agora a tratar das tentativas de resposta à PHM presentes na 

literatura. 

 

3 TENTATIVAS DE RESPOSTA A PHM 

 

3.1 A RESPOSTA DE MILLER 

 

O objetivo de Garssene van Laar é mostrar que, mesmo rejeitando o 

justificacionismo, no espírito do Racionalismo Pancrítico, ainda assim é possível dar 

significado a termos normativos, como, para usar o exemplo dos autores, ‘força 

justificatória’. Nas palavras dos autores (2010, p. 135), 

 

Lidando com a perspectiva pragma-dialética em si mesma e mostramos que esses 

termos [como ‘argumento’, ‘pró-argumentação’ e ‘força justificatória’] receberam 

significados que são coerentes com a abordagem teórica do racionalismo crítico.  

 

Primeiramente, antes de apresentar sua própria tentativa de solução ao 

problema, os autores apresentam a de David Miller, posto que ele é mencionado pelos 

críticos como alguém que rejeitaria qualquer argumento: 

 

Miller defende a tese de que a argumentação deve satisfazer somente uma função crítica. 

Ele tem uma versão estrita do que conta como crítico: com “argumento crítico” alguém 

tenta deduzir uma conseqüência falsa de uma hipótese (ϕ→ψ and ¬ψ), portanto provando 

a falsidade da hipótese (¬ϕ). Em adição, Miller permite um tipo especial de argumento que 

caracteriza como “argumento defensivo”, o qual é um argumento crítico que visa refutar 

um argumento crítico (...). 

 

Segundo Gart e van Laar, ao proceder de tal maneira, Miller evitaria o problema 

que Miller aponta no justificacionismo, a saber, a circularidade do raciocínio: 

 

O principal defeito do justificacionismo é que, apesar de a justificação ser 

logicamente válida (e Miller toma a validade como condição necessária do 

raciocínio), a argumentação de apoio deve conter toda a informação que está 

contida na conclusão. Devido a tal inevitável circularidade, uma cadeia de 

justificação mantém-se em torno das mesmas informações. Em vez de estimuar a 
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atitude de procurar erros, o pensamento justificatório afunda-se de maneira 

profunda (...) 

 

Em outros termos, Miller endossa a tese da circularidade dos argumentos 

dedutivos (isso é, a tese de que todo argumento dedutivo é circular). Como, para Miller, 

a validade dedutiva é condição necessária do (bom) raciocínio, então toda cadeia de 

justificação (se inferencial, obviamente) seria circular (no sentido de que toda 

informação da conclusão estaria contida nas premissas3). Porém, argumentos críticos, 

nos quais se deriva uma consequência falsa de uma hipótese, incita à busca de novas 

informações. Certamente, as suposições de Miller podem ser questionadas: pode-se 

questionar se, de fato, todo argumento dedutivo é circular; se todo bom raciocínio 

requer validade dedutiva; se toda justificação é inferencial. No entanto, ainda que 

sejamos neutros em relação a estas suposições, penso que a resposta de Miller é capaz 

de responder a PHM. Para demonstrá-lo, faço uso da própria solução que Gart e van 

Laar oferecem a PHM. 

 

3.2 A RESPOSTA DE GARSSEN E VAN LAAR 

 

O primeiro passo de Garssen e van Laaré ressaltar o caráter de discussão crítica 

da argumentação, segundo a abordagem da Teoria Pragma-Dialética, e, dentro desta 

abordagem, quais movimentos são corretos para que se realize a crítica (2010, p. 136): 

 

De acordo com a teoria pragma-dialética, argumentação deve ser examinada de 

acordo com uma perspectiva de discussão crítica. Em uma discussão crítica, a 

posição do protagonista pode ser testada: (1) levantando uma questão crítica, ou 

direcionada ao ponto de vista em questão ou a razão de apoio dado um escolhido 

esquema lógico; (2) requerendo esclarecimento linguístico do protagonista; (3) 

oferecendo argumentação a negação do ponto de vista ou à razão de apoio ao ponto 

de vista; (4) desafiando a legitimidade da argumentação por apontamento de uma 

falácia.   

 

A fim de mostrar como tal procedimento pode evitar PHM, os autores 

apresentam a seguinte ilustração (2010, p. 137-138): 

                                                     
3 Para uma excelente crítica e discussão história de tal tese, cf. Frederick, 2011 e 2020.   
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Suponha duas discussões, D e D’, que foram conduzidas de tal forma que o 

protagonista em D defendeu que S enquanto o protagonista em D’ defendeu que 

não-S. Suponha adicionalmente que ambas as discussões procederam de pontos 

de vista de que a pessoa P subrescreve, de que todas as proposições que P considera 

relevante para esta questão são de fato pontos de partida de D e D’, que todas as 

partes em D e D’ perfomaram movimentos que P consideraria pertinentes e que D 

e D’ não contém nenhuma violação de uma regra de discussão crítica. Finalmente, 

supoanha que S foi defendido satisfatoriamente em D buas que não-S não foi 

defendido satisfatoriamente em D’ Então, tudo igual, pode ser esperando que a 

pessoa P prefere S como sua convicção pessoal a não-S. 

 

Em suma, uma vez que o protagonista de uma discussão D defende que S, 

enquanto o protagonista de D’ defende que não-S; que ambas as discussões partem de 

compromissos de uma pessoa P; que o protagonista de D é bem sucedido, enquanto o 

protagonista de D’ malogra em sua defesa; isto tudo posto, então é esperado que P 

mantenha preferência por S. Uma outra maneira de dizê-lo é que, em vez de justificar, 

ocorre a defesa, e é da defesa que decorre o status positivo em relação ao ponto de 

vista. 

Segundo os autores, este cenário implica tão-somente que o ponto de visto foi 

defendido, não que é aceitável enquanto tal e, portanto, não à concessão ao 

justificacionismo (2010, p. 138, grifos do autor): 

 

Dado que a teoria pragma dialética diz respeito à defesa de pontos de vista contra 

alguém que aborda com um conjunto particular de compromissos, em vez de 

tentar convencer a respeito da verdade do ponto de vista aceitável enquanto tal, 

não há nenhuma concessão ao justificacionismo na pragma-dialética 

 

Concedo, por caridade interpretativa, que, uma vez dados os movimentos de 

uma discussão crítica, dados os pontos de vista P e Q quaisquer, uma vez que P tenha 

sido satisfatoriamente defendido e Q não, pode haver preferência por P. No entanto, 

há um problema de ordem superior: sob quais condições P é satisfatoriamente 

defendido? 
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4 O PROBLEMA DO DÉFICIT EXPLANATÓRIO E TENTATIVAS DE 

RESPOSTA 

 

Na ilustração de Garssen e van Laar, não é apresentado, sequer indiciado, 

qualquer que seja o critério pelo qual se pode dizer que um ponto de vista foi 

satisfatoriamente defendido. Em outros termos, não é explicado o que confere à defesa 

de um ponto de vista seu status de defesa satisfatória. Por exemplo, é dito que o ponto 

de vista S foi satisfatoriamente defendido numa discussão D. Mas o que, qual princípio 

ou critério, confere à defesa do ponto de vista S seu status de defesa satisfatória? 

Também é afirmado que uma maneira de testar a posição defendida pelo 

protagonista é oferecendo argumentos para, ou a negação de um ponto de vista, ou 

para a negação de uma razão em apoio. Contudo, da mesma forma, não é claro quando 

os argumentos para a negação de uma razão em apoio a um ponto de vista é bem 

sucedido. Novamente, falta explicitar o critério que forneceria poder normativo ao 

argumento em questão.   

Essa objeção é decisiva contra a resposta de Garssen e van Laar porque, sem 

deixar claro qual é o critério que fornece o status positivo à defesa da posição, ainda é 

possível que o que forneça o status normativo à defesa bem sucedida de um ponto de 

vista seja, afinal, um critério consistente com o justificacionismo—que é, 

precisamente, o que os autores querem evitar. Em outros termos: ainda que um ponto 

de vista tenha sido defendido, e não fundamentado, a defesa pode envolver critérios 

que funcionem como um critério de fundamentação para o êxito da defesa do ponto de 

vista—ou, então, para reforçar, que sejam, no mínimo, consistentes com o 

justificacionismo. Seja esse o Problema do Déficit Explanatório (PDE).  

 No entanto, PDE é facilmente contornável a partir das teses de Miller. E isso 

porque, ainda no espírito da ilustração de Garssen e van Laar, caso seja questionado o 

que confere status normativo a proposição qualquer no curso de uma argumentação, 

a resposta invariavelmente será: um argumento crítico, ou, então, um argumento 

defensivo. Por exemplo, em termos millerianos, caso se derive uma consequência falsa 

de uma hipótese, (ϕ→ψ and ¬ψ), portanto implicando a falsidade da hipótese (¬ϕ), 

então—para falar agora em termos mais familiares a Garssen e van Laar—, o 

protagonista de uma discussão D que defenda ϕ terá a derivação contra sua posição. 
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CONCLUSÃO 

 

Biro e Siegel argumentam que a rejeição por parte do Racionalismo Pancrítico 

do justificacionismo implica a impossibilidade de oferecer uma abordagem normativa 

da argumentação. Garssen e van Laarcontra-argumentam que, uma vez que é possível 

defender pontos de vista, mesmo uma teoria que herdasse a rejeição do 

justificacionismo poderia oferecer força normativa à argumentação, já que bastaria 

referir às defesas bem sucedidas. Porém, os critérios pelos quais tais defesas seriam 

bem sucedidas não são apresentados. A fim de evitar tal problema, apresentei, com 

base na apresentação que os próprios autores fazem da obra do racionalista pancrítico 

David Miller, como o problema da ausência de critérios pode ser contornado. 

No entanto, a solução de Miller implica uma visão restrita de argumentação: 

argumentar, num espírito à Miller, é, basicamente e a grosso modo, brincar de modus 

tollensou evitar modus tollens. Certamente, essa visão de argumentação consegue 

solucionar o problema levantado por Biro e Siegel através da assunção de algumas 

regras de inferência da lógica clássica, como demonstrado; no entanto, a solução é 

realizada na medida em que torna a argumentação demasiadamente restrita 

(argumentar parece envolver mais do que modus tollens!). Assim, parece haver um 

dilema para o Racionalismo Pancrítico: ou ele oferece status normativo à 

argumentação, ou limita os movimentos legítimos e corriqueiros da argumentação. 

Como escapar desse dilema é um problema para trabalhos futuros. 
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Resumo 
Este trabalho visa repensar o papel do Estado na política internacional tomando 
enquanto referência contribuições além das costumeiramente observadas nas 
Relações Internacionais. Nesse intuito, Filosofia e Antropologia política surgem como 
importantes aliados epistêmicos para se pensar as conformações do Estado moderno. 
Tal cruzamento se faz a partir da percepção de que novas abordagens teóricas são 
necessárias para uma melhor compreensão das mudanças sistêmicas globais 
atualmente percebidas. A Sociedade Internacional vive um contexto de transição, 
possibilitando a interpretação da que há uma mudança do papel do Estado enquanto 
player das Relações Internacionais. Nesse contexto, a importância de atores 
transnacionais é ampliada em um panorama não mais possível de se compreender 
utilizando tão somente as lentes das teorias hegemônicas das Relações Internacionais. 
Palavras-Chave: Estado; Teoria das Relações Internacionais; Sociedade Internacional; 
Antropologia Política; Filosofia Política. 
 
 

Introdução 

 

 A proposta interdisciplinar que cruza Filosofia, Antropologia e Relações 

Internacionais é um movimento recente que começa a ganhar importância no meio 

acadêmico. No que tange a Antropologia, os trabalhos que lidam com o internacional 

normalmente abordam temas pertinentes à cultura (SCHNEIDER, 2004; JULIÃO, 

2008) e ao impacto desta na relação entre diferentes Estados, tomando como método 

comum a etnografia (VRASTI, 2008), que é também central nos estudos 

antropológicos clássicos; Pierre Clastres e Victor Turner são as principais referências 

antropológicas aqui trabalhadas. Por sua vez, a filosofia é tanto o berço do próprio 

pensamento político quanto um importante impulso para compreender o Estado 

frente a um sistema em transição; a filosofia deve ser uma constante no pensamento 

sobre as Relações Internacionais, como mostra historicamente o debate da Escola 

Inglesa através de autores como Hedley Bull, Martin Wight e Adam Watson. Compõe 
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a base filosófica deste trabalho pensadores como Michel Foucault, Pierre Bourdieu e 

Jürgen Habermas. 

 O objeto de estudo deste trabalho é a formatação do Estado moderno frente à 

Sociedade Internacional contemporânea. Destarte coloca-se que esta vive um 

momento de transição, que atua tanto como causa quanto consequência de novas 

configurações estatais. O processo dialético aqui proposto possui o intuito de extrair 

uma síntese do papel do Estado a partir destas perspectivas que, ao mesmo tempo 

opostas, são também complementares, para assim desconstruir a ideia cristalizada que 

se tem da figura do Estado nas Relações Internacionais (HALLIDAY, 2007). A 

problemática que norteia o desenvolvimento do artigo é: qual é o papel do Estado em 

uma ordem internacional em transição? Responder-se-á esta pergunta ao longo de três 

seções, sendo a primeira responsável por problematizar a construção do Estado; a 

segunda pelo resgate histórico do que se conhece enquanto ordem internacional e suas 

respectivas transições tendo em vista a importância das intervenções externas nestes 

processos; e a terceira analisando o papel do Estado na atual ordem internacional em 

transição. 

 Existe para alguns a ideia de que uma sociedade internacional se faz presente 

na relação entre os Estados há séculos (WATSON, 2004; WIGHT, 2002); mas é a partir 

da Paz de Westphalia (1648) e da necessidade em se criar um aparelho burocrático 

capaz de lidar melhor com a guerra que surge a noção de Estado-Nação conforme hoje 

ainda se concebe (TILLY, 1996; WALTZ, 1979), sendo reconhecida a soberania de cada 

uma destas entidades perante seu território. Desde então, tal sociedade passou por 

mudanças estruturais que a interligou ainda mais, criando um Sistema-Mundo a partir 

das inovações provenientes do capitalismo, mas sempre mantendo a primazia dos 

Estados frente a outros potenciais atores (WALLERSTEIN, 1996). Interessante notar, 

ainda, que Foucault (2008; 2010) liga as características do Estado moderno com 

antigas práticas de organização política, presentes ainda na cultura judaico-cristã 

antiga2; percebe-se uma constante mutação também na própria figura do Estado. 

  Processos que envolviam transições estruturais se encontravam mais dentro do 

que fora do Estado, na forma de organização social deste e na formulação de sistemas 

burocráticos e legais (WEBER, 2009). Nessa conjuntura, lutas entre grupos alteraram 

a estrutura interna dos Estados, como a ascensão burguesa (HABERMAS, 2003, 
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HOBSBAWM, 2014a), a formação de campos e práticas de diferenciação social 

(BOURDIEU, 2014), a institucionalização de modos de controle da sociedade 

(FOUCAULT, 2003; 2010), entre outros. Pelo menos até meados do Século XIX, o 

Estado-Nação tinha mais condicionantes internos do que externos, realidade que 

começou a se alterar a partir da corrida colonial (HOBSBAWM, 2014b). Com o fim da 

primeira guerra mundial, a ideia de uma Liga das Nações trouxe novas possibilidades 

paradigmáticas para moldar a ordem internacional. Apesar dos insucessos da 

organização supracitada, a hipótese de existir uma entidade supranacional capaz de 

criar normas comuns para os Estados foi importante para o desenrolar do século XX e 

para a gênese da Organização das Nações Unidas (ONU), até hoje vigente. 

  Visto que o Estado é um ator complexo, que passou por diversas mudanças 

estruturais e funcionais ao longo da história, por que é que pouco se fala sobre ele e 

seu papel na organização social em um nível internacional? Em uma crítica 

contundente, Richard Ashley (2000) atribui a pobreza teórica na análise do Estado nas 

Relações Internacionais ao neorealismo, corrente hegemônica nas Relações 

Internacionais a partir da década de 80.  Tal visão vai de encontro a Fred Halliday 

(2007), que além do mesmo diagnóstico, coloca como fundamental repensar o papel 

do Estados nas Relações Internacionais, tanto no nível conceitual quanto no da ação. 

As teorias hegemônicas como o Realismo e o Liberalismo e suas variáveis têm uma 

noção de Estado cristalizada e presa ainda à ordem westphaliana. A ideia em se adotar 

a interdisciplinaridade para o estudo do Estado se dá pela perspectiva dialética com a 

qual as Relações Internacionais podem ser abordadas. A importância do debate 

interparadigmático se evidencia com Yosef Lapid (1989) e atualmente ganha 

roupagens na discussão travada entre os paradigmas realista e pós-moderno 

(STERLING-FOLKER; SHINKO, 2005). É nessa esteira epistêmica que se permite 

inserir o empreendimento proposto neste artigo. 

 

O Estado enquanto ficção-não-fictícia: a cristalização de um agente 

burocrático-coercitivo enquanto regulador da ordem política         

 

 Enquanto nas Relações Internacionais este grande constructo burocrático - o 

Estado - é analisado de uma macroperspectiva, utilizando-o apenas como um agente 

monolítico a fim de ressaltar normalmente a estrutura de Estados que forma o sistema 
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internacional (WALTZ, 1979); a Antropologia tende a analisar tal entidade a partir de 

uma microperspectiva, observando, inclusive, a falta do Estado em determinados 

povos (CLASTRES, 2012) ou as formas pelas quais este se legitima através de agentes 

criados por ele mesmo (BOURDIEU, 2014). Por sua vez, na Filosofia se encontra a 

gênese do pensamento sobre a política em si, e, consequentemente, do Estado. 

  Apesar de uma certa disputa sobre quando pode ser definida a origem do Estado 

moderno, que na interpretação de alguns intelectuais como Werner Näf (1971 apud  

BRUM TORRES, 1989, p.45) está no século XIII, utilizar-se-á neste trabalho a 

interpretação mais convencional, que pressupõe a existência do Estado moderno a 

partir do Século XVI (TILLY, 1996; BRUM TORRES, 1989). Desde então houve a 

cristalização do Estado enquanto o modelo hegemônico de organização política a partir 

de meados do Século XVI na Europa (WALLERSTEIN, 1996; MÜLLER, 2002; TILLY, 

1996) e após o Século XIX pelo mundo (MÜLLER, 2002; SARAIVA, 2007). A noção 

de soberania se torna intrínseca à de Estado (BRUM TORRES, 1989; TILLY, 1996; 

FOUCAULT, 2010; FOUCAULT, 2008; WALTZ, 2001) sendo esta, inclusive, a chave 

para o reconhecimento entre os pares (JUBILUT, 2010; TRINDADE, 2003; REZEK, 

2014) e, respectivamente, para a criação de uma Sociedade Internacional (WATSON, 

2004; WIGHT, 2002). 

 Desde então, o Estado foi tecnologicamente aprimorado através da constituição 

de um aparelho burocrático-coercitivo (WEBER, 2009; WEBER, 1982; FOUCAULT, 

2010; BOURDIEU, 2014), na finalidade de modernizar sua estrutura interna e criar 

melhores condições para competir internacionalmente com seus pares (TILLY, 1996). 

Desde o monopólio da violência física (WEBER, 2009; WEBER, 1982; TILLY, 1996) e 

simbólica (FOUCAULT, 2018; BOURDIEU, 2014) até a formação de diferentes 

tipologias de dominação (WEBER, 2009), o Estado se consolidou enquanto a mais 

efetiva máquina política da história no que tange a absorção de recursos para a guerra 

e as respectivas disputas por hegemonia (TILLY, 1996). A docilização dos indivíduos 

no contexto interno (FOUCAULT, 2018; FOUCAULT, 2008; FOUCAULT, 1987), além 

da constante busca por legitimidade (HABERMAS, 2001; BOURDIEU, 2014), são 

algumas das tecnologias historicamente utilizadas pelo Estado-Nação. 

  É possível identificar, ainda, as diferentes interpretações do que significa o 

Estado através de algumas leituras. Para citar alguns exemplos: Michel Foucault 

(2008), ao invocar a lógica pastoral da política, coloca que os elementos que 
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constituem um Estado são milenares, ganhando apenas novas roupagens que se 

adaptam ao contexto dos tempos; Max Weber (2009) diz que o Estado é o detentor do 

monopólio da violência legítima, ao que Bourdieu (2014) coloca como o monopólio da 

violência simbólica legítima; Waltz (2004) se refere ao Estado enquanto extensão 

burocrática da nação; e Tilly (1996) relaciona o nascimento do Estado Moderno com a 

necessidade que os povos tinham em se fortalecer militarmente, criando assim uma 

burocracia na qual fosse capaz extrair o máximo de recursos da população para se 

investir em capacidade bélica. Seriam possíveis ainda muitos outros exemplos de 

visões complementares e/ou diversas das aqui apresentadas sobre o que é o Estado, o 

que se pode ter certeza, até então, é a incoerência em tratar este enquanto um conceito 

já consolidado. 

  "A ficção não é fictícia" diria Bourdieu (2014). Essa frase entra em consonância 

com a perspectiva aqui presente de o que é o Estado. Parte-se da visão de que o Estado 

é uma invenção - não necessariamente atribuindo a isto algum juízo de valor -, uma 

convenção que em algum momento legitimou esta como uma forma de organizar a 

vida social (BOURDIEU, 2014). A partir de uma ficção, uma invenção imaginária, o 

Estado consegue se consolidar e criar bases materiais. Por coerção (TILLY, 1996) ou 

por eficiência administrativa (WEBER, 2009; FOUCAULT, 2008, 2010), o Estado tem 

por função impor o modo de organização da vida social (BOURDIEU, 2014). A 

cristalização do Estado induz o imaginário político a retratá-lo como a única forma 

possível - ou pelo menos a mais "evoluída" - em se estruturar uma interação 

relativamente pacífica entre os indivíduos, ou, ao se tratar de pessoas dotadas de 

direitos, cidadãos. O problema reside justamente nesse fenômeno. Além de ser uma 

concepção equivocada, leva a um pensamento científico [da política] limitado, que 

normalmente pensa nas estruturas internas do Estado e de suas instituições, não 

cogitando a hipótese de se repensar o próprio Estado. 

  A importância da Antropologia no estudo das Relações Internacionais se dá 

justamente pelo fato de a primeira pensar através de diferentes paradigmas e 

conseguir imaginar formas diversas de organização social a partir do acumulado de 

experiências que as etnografias concedem sobre as mais diversas sociedades. Pierre 

Clastres (2012) e Evans-Pritchard (1967) são bons exemplos de autores que, através de 

tal método, constroem conceitos aplicáveis à teoria política e, consequentemente, à 

política internacional. 
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  Em "A Sociedade contra o Estado", Pierre Clastres (2012) mostra como tribos 

Sul-Americanas criavam instituições para impedir que aquele na posição de líder 

pudesse ter poderes coercitivos ou, até mesmo, que pudesse estruturar algo 

semelhante a uma burocracia. Deste modo, percebe-se uma clara aversão a 

possibilidade de dominação nestas sociedades, e o Estado é dominação. As tribos 

observadas por Clastres (2012) na América do Sul - com a exceção dos Incas - não 

possuem uma hierarquia concreta e um líder com capacidade de coerção – elemento 

fundamental para a gênese do Estado. A chefia indígena é composta a partir de três 

características que o chefe deve possuir, a saber: uma boa retórica, a capacidade de 

assegurar a paz e a generosidade (CLASTRES, 2012). Os requisitos para se tornar 

Chefe e o próprio ato de lograr esta condição coloca este indivíduo; contudo, não em 

posição de poder, mas sim de sujeição às próprias vontades do povo que lá o colocou. 

Existe uma espécie de sistema negativo de poder, na qual o prestígio que o Chefe possui 

resulta em uma relação de submissão ao grupo que o prestigia (CLASTRES, 2012).  

 As sociedades estudadas por Clastres (2012) possuem consciência de que poder 

é coerção, e as próprias instituições sociais criadas no seio das tribos surgem para frear 

qualquer intento de surgimento de poder que altere a estrutura não-hierárquica de 

suas sociedades. Uma nação-sem-Estado passa a ser possível (o que é difícil imaginar 

em uma cultura política ocidental viciada) a partir da inversão da Teoria Marxista e da 

noção de que a superestrutura pode condicionar a infraestrutura em prol de manter as 

bases de uma sociedade sem Estado; nisso está a ideia que origina o trabalho aqui 

proposto, em composição com a obra de Rosenau e Czempiel (2000). A cosmovisão 

ameríndia se difere completamente da percepção de tempo e espaço vigente na dita 

“civilização ocidental”. A divisão social do tempo e do trabalho possuem construções 

próprias no seio dos índios sul americanos, o que difere seus desejos políticos e 

econômicos quando comparados com as sociedades ocidentais, campos nos quais se 

vislumbram em grande parte o componente de poder nas sociedades com Estado. 

 A própria percepção de o que é o Estado no imaginário popular difere conforme 

o local de análise. Mesmo assentados no mesmo paradigma do Estado-Nação 

moderno, as diferentes sociedades de distintos países se apropriam de elementos 

diferentes ao ter a ideia de o que é Estado e/ou nação. O alemão Jens Schneider (2004) 

faz um estudo comparativo entre a Alemanha e o Brasil no que tange a forma com a 

qual a população destes percebe os símbolos e os discursos nacionais. O mais 
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interessante é a tentativa de negação da maioria dos alemães entrevistados em relação 

a um sentimento de identidade nacional e até de recusa aos símbolos nacionais devido 

a sua associação com o passado autoritário do país. Enquanto isso, no Brasil, há o 

"orgulho em ser brasileiro" e a identificação com elementos como o carnaval e o samba 

(SCHNEIDER, 2004). A questão importante nisto é a relação entre o simbólico e a 

própria construção do Estado, o Estado sendo construído pelos elementos e pelos 

agentes por ele mesmo determinados (BOURDIEU, 2014). 

  A ficção do Estado tomada enquanto verdade pelos indivíduos acaba por tirar 

esta estrutura burocrática do elemento puramente subjetivo e o coloca como regulador 

da ordem política e social; o discurso e a prática se tornam inseparáveis na práxis do 

cotidiano (FOUCAULT, 1996). Essa materialização do próprio Estado acaba por 

conceder a este o status não somente de estrutura mas também de agente ao se ter em 

vista a sua capacidade de interação tanto com seus subordinados (população interna) 

quanto com outros Estados (sociedade internacional) (WENDT, 1999). Assim como o 

Estado em forma de nação se faz presente na vida dos indivíduos através dos símbolos 

e discursos nacionais (SCHNEIDER, 2004), ele também é dotado de valores e 

costumes capazes de criar simbiose com outros Estados (WIGHT, 2002; WATSON, 

2004). A própria ideia de Sociedade Internacional da Escola Inglesa é concebida como 

uma forma de reconhecer a importância de elementos subjetivos - como a própria 

cultura - na estrutura interestatal. O construtivismo traz ainda possibilidades 

ontológicas de analisar a interação dos agentes internacionais para além do prisma 

mecanicista realista, em uma sociedade que molda a si mesma (WENDT, 1999; ONUF, 

2013). 

  Se tem até então que o Estado é uma ficção concretizada através de meios 

objetivos (como as instituições) e subjetivos (como os símbolos); e que age tanto 

enquanto estrutura (quando analisada uma nação) quanto como agente dentro de 

outra estrutura (a Sociedade Internacional). Entre essas dicotomias supracitadas há 

ainda a díade apresentada por Foucault (2008) entre a tendência ao mesmo tempo 

totalizante e individualizante de interação que o Estado exerce com os sujeitos. A 

forma de organização política que torna o indivíduo em sujeito também se sujeita a 

uma outra estrutura, a saber, a sociedade internacional; e como sujeito que também 

sujeita, acaba sendo condicionante e condicionado, e no status de condicionado - o que 

aqui mais nos interessa - sofre com mudanças na Ordem Mundial. 
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Transformações na Ordem Internacional: clivagens históricas e a 

instituição da soberania 

 

 O fenômeno que dá essência à intervenção é algo antigo, relatado desde as 

primeiras civilizações. Os povos sempre invadiram outras aldeias, pólis, cidades, ou 

aglomerado de pessoas em que se encontrar com uma nomenclatura mais adequada, 

interessando, contudo, o ato em si (JUBILUT, 2010; FOUCAULT, 2003). Pierre 

Clastres (2012) traz parte desta dimensão também em seu estudo sobre as aldeias sul-

americanas e o gosto de algumas destas pela guerra enquanto forma de interação 

social.  

  Ao se traçar um panorama histórico sobre a intervenção nas Relações 

Internacionais é vista a Ordem Internacional da Cristandade como o primeiro 

paradigma (JUBILUT, 2010) que já apontava a formação de um sistema de Estados 

europeus nos termos da sociedade internacional de Adam Watson (2004). Conforme 

David Held (1995), na sociedade internacional cristã, Cristo era visto como a primeira 

de todas as causas, e Deus, a autoridade com poder de resolver disputas e conflitos. 

Isto criava um panorama para que se justificasse todo e qualquer tipo de guerra – aqui 

sugerindo intervenção -, pois a legitimidade se encontraria na religião, sendo usada ao 

bel-prazer daquele que tivesse o interesse no conflito. No nível epistemológico, há a 

tradição da filosofia escolástica para retratar o pensamento da época. 

  Com o advento da Paz de Westphalia, em 1648, se têm o reconhecimento dos 

Estados soberanos por seus demais e o surgimento da díade entre a proibição moral 

de intervenções e a manutenção real de conflitos em vias de promoção do 

desenvolvimento estatal (TILLY, 1996). Neste cenário, os Estados deveriam 

reconhecer a soberania de seus iguais – algo que de fato, na maioria das vezes, ocorreu 

–, porém, ficava ainda a possibilidade de que toda sociedade que não possuísse os 

atributos de um Estado, pudesse ser invadida (HELD, 1995). Assim sendo, o problema 

de intervenções e embates ainda não estava resolvido, pois uma boa parte da geografia 

terrestre ainda se encontrava sob perigo. 

  Com a Liga das Nações sucumbindo na ascensão do nazismo e no grande 

conflito armado que englobou o mundo entre 1939 e 1945, surge em 1945 a 

Organização das Nações Unidas – que na verdade já possuía um compromisso desde 

1942 -, após a ratificação da Carta de São Francisco.  Em relação a questão do 
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surgimento da ONU, Francisco Rezek (2014) diz: “Até a fundação das Nações Unidas, 

em 1945, não era seguro afirmar que houvesse, em direito internacional público, 

preocupação consciente e organizada sobre o tema dos direitos humanos.” Com o 

histórico beligerante dos Estados que possuíam a finalidade de obter poder, a 

reconstrução do sistema pós-guerra coloca como uma de suas premissas principais a 

limitação do uso da força por meio do Direito (JUBILUT, 2010). Liliana Jubilut (2010) 

continua afirmando que a criação da Organização teve como intuito a defesa dos 

propósitos do Direito Internacional, e a consequente regulamentação do sistema 

internacional por meio de regras e instituições.  

  De fato, o paradigma contemporâneo em relação à intervenção ajudou no 

crescimento de uma visão mais humanitária por parte da sociedade internacional. 

Apesar de alguns conflitos internos e/ou regionais – exclui-se aqui a Guerra Fria por 

suas características distintas -, a Organização cumpriu, desde sua concepção até agora, 

o propósito de evitar um conflito bélico generalizado e de auxiliar os direitos humanos. 

Assim sendo, pode-se concluir que o atual paradigma da sociedade internacional é 

centrado nas restrições de uso da força entre os Estados (paz), e nos direitos humanos. 

  Neste contexto de uma "Ordem ONU" é que surge a necessidade de uma visão 

antropológica nas Relações Internacionais, na demanda em compreender os 

fenômenos supranacionais e transnacionais que começar a correlacionar suas forças 

com a hegemonia dos Estados e da própria Ordem de Westphalia. Apesar da intenção 

positiva, esta dicotomia criada pela ONU entre paz e direitos humanos acaba por se 

mostrar conflitante. Isto pode parecer estranho à uma primeira impressão, entretanto, 

será mostrado agora o porquê disto. Ao se realizar uma incursão histórica, será vista, 

sobretudo no século XIX, incursões militares que determinados países empreendiam 

contra outros sob a alegação de intervenção humanitária (REZEK, 2014).  

  A invasão de território alheio ao alegar – às vezes subjetivamente – a 

incapacidade do outro Estado em suprir as necessidades básicas de sua população, 

compreende a intervenção humanitária. Nos fins do século XIX, a doutrina da 

intervenção já estava presente nas bases consuetudinárias do direito internacional, 

sendo criticada por se tratar de um pretexto para interesses políticos, estratégicos e/ou 

econômicos (BIERRENBACH, 2011). Deve-se considerar o período da Ordem 

Internacional do Concerto Europeu vigente na época. Ao se trazer à uma discussão 

atual, estabelecida na vigente ordem da ONU, é possível traçar um histórico de 
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conflitos embasados na intervenção humanitária, dividido em dois períodos. Em um 

primeiro momento, datado de 1945 até 1990 – da criação da ONU ao fim da Guerra 

Fria -, se destacam a intervenção da Bélgica no Congo em 1960; a intervenção norte-

americana na República Dominicana, em 1965; a intervenção da Índia no Paquistão, 

em 1971; a intervenção do Vietnã no Camboja, em 1978; e a intervenção dos Estados 

Unidos em Granada, 1983 (BIERRENBACH, 2011). Deve-se ressaltar que as 

intervenções supracitadas partiram de Estados unitários, não possuindo a ONU 

alguma relação com isso. 

  Segundo Gareth Evans (2008), com o fim da Guerra Fria e as mudanças nas 

estruturas das relações internacionais, existiram nove operações militares 

significativas na década de 90, com caráter humanitário e coercitivo, o que deixa a 

entender que, mesmo com as mudanças sistêmicas no mundo, o velho hábito de 

legitimar a força através da intervenção humanitária continuava. Os casos 

compreendidos entre estas nove operações consistem na invasão: da Libéria, do Haiti, 

do Iraque, da Bósnia, de Ruanda, da Somália, de Serra Leoa, do Timor Leste e do 

Kosovo (EVANS, 2008). 

  Com a condenação - por parte de um grande número de Estados - dos atos 

intervencionistas anteriormente citados, cria-se a necessidade do estabelecimento de 

uma nova fonte legitimadora de tais ações. Surge então a Responsabilidade de Proteger 

(RdP). Conforme Ana Maria Bierrenbach (2011), trabalhos foram desenvolvidos para 

que se discutisse a relação entre soberania e a intervenção com fins humanitários, 

sendo decorrente deste processo a RdP. Através de uma ótica idealista, é possível 

afirmar que a Responsabilidade de Proteger surge como uma alternativa plausível à 

dicotomia entre direitos humanos e soberania; entretanto, em uma vertente realista, 

fica claro que a nova doutrina possui o interesse único de legitimar o uso da força 

contra Estados dos quais podem se extrair algum tipo de benefício. Esta última 

concepção pode ser embasada na afirmação do Secretário Geral da ONU, Boutros-

Ghali (1992, p.5): “o tempo da soberania absoluta e exclusiva passou”. 

  É possível perceber então que a Ordem Mundial carrega em sua história uma 

série de transições que alteram a correlação de forças no globo. A tendência é pensar 

nesta relação a partir da perspectiva do Estado, agente que, oficialmente, desde 1648, 

é colocado como o responsável pela organização política das sociedades. Contudo, 

seria esta transição atual apenas uma outra forma de interação mundial na qual os 
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Estados continuariam como o principal ator neste cenário de trocas ou é possível 

imaginar uma realidade na qual haverá uma nova articulação de agentes para construir 

um novo paradigma nas relações da sociedade internacional para além do Estado? 

 

O papel do Estado em uma ordem internacional em transição: a ruína das 

prerrogativas de Westphalia  

 

  Como defendido até então, o Estado é uma construção imaginária que se faz 

presente de forma concreta através da criação de instituições e de agentes que o 

representem, o que pode ser resumido enquanto burocracia. A ordem internacional já 

passou por diversas mudanças, estando hoje em um estágio no qual é possível 

vislumbrar uma nova clivagem; a qual, contudo, não se sabe bem ainda para onde 

levará. É importante ter estas ideias claras para a continuação do trabalho nesta seção.  

  A sociedade internacional é uma estrutura historicamente determinada através 

da interação entre os atores relevantes nesta arena (WATSON, 2004). A partir do 

momento no qual a relevância dos atores se altera a sociedade internacional se altera. 

Desta forma há um processo dialético entre os agentes que interagem dentro da 

sociedade internacional e desta própria, condicionando um pólo ao outro até a 

produção de um novo resultado. Este novo resultado consiste numa ordem 

internacional com novas formatações, na qual a sociedade internacional não é mais a 

mesma, assim como os agentes dentro dela não o são.  

 Nem o Estado e nem a ordem internacional são estáticos, questão esta admitida 

inclusive pela Teoria Realista Clássica das Relações Internacionais (CARR, 2001; 

MORGENTHAU, 2003). Estão em constante mutação e há alguns motivos que 

demonstram uma quebra na primazia do Estado e, respectivamente, uma forte 

alteração na atual Ordem Mundial contemporaneamente. Alguns elementos que 

podem indicar a ideia proposta são: (i) a ruína da ordem westphaliana a partir da 

relativização da soberania; (ii) a tendência à criação de regimes que delimitem o poder 

dos Estados; (iii) a supranacionalidade em âmbito regional; (iv) a ascensão de 

movimentos transnacionais e da influência das multinacionais. Esta seção tentará dar 

conta destes quatro pontos, amarrando-os ao final com a noção de pós-hegemonia 

trabalhada por Robert Cox (1986). 
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 A ruína da ordem westphaliana se vê na quebra de seu princípio estruturante: o 

respeito à soberania. A relativização da soberania através do discurso dos direitos 

humanos e as frequentes intervenções externas em territórios legalmente constituídos 

minam a atual Ordem Mundial. Ainda nesse assunto, é importante notar que 

atualmente há uma forte preocupação por parte dos Estados em legitimar seus atos, 

fenômeno este que Zacher (2000) aponta como determinante na quebra dos pilares 

westphalianos. 

 Historicamente os Estados tentam limitar o poder um dos outros através 

daquilo que ficou conhecido enquanto “balança de poder” e que consiste em uma 

espécie de prática internacional exercida tacitamente pelos países (MORGENTHAU, 

2003; WALTZ, 1979). Desde o advento do sistema ONU diversas agências reguladoras 

(AIEA3, GATT/OMC4, CIJ5, CSNU6, entre outras) foram criadas com fins específicos 

de controles. Com isso a posição do Estado nas Relações Internacionais já começava a 

ser dividido com Organizações Internacionais que visavam controlar o 

comportamento dos países. Todavia deve-se notar que nesta época o paradigma 

neorealista das Relações Internacionais fornecia a melhor explicação para a correlação 

de forças entre Estados Unidos e União Soviética na Guerra Fria, o que 

respectivamente não levava a uma contestação do papel do Estado nas Relações 

Internacionais (ASHLEY, 2000; HALLIDAY, 2007).  

  No pós-Guerra Fria a lógica do equilíbrio de poder caí por terra com a 

unipolaridade estadunidense. Nesse contexto se verifica tanto a ampliação de regimes 

quanto a de intenções - e efetivações - de instâncias supranacionais. A União Europeia 

é o caso mais proeminente de uma instituição supranacional, que até os dias de hoje 

atua com primazia frente aos Estados que dela fazem parte, através de uma evolução 

jurídica do âmbito interno ao internacional (HABERMAS, 2012). A ontologia de uma 

instituição supranacional é justamente sua posição superior ao Estado que dela faz 

parte. Para Jurgen Habermas (2012, p.91): “Essa mudança de perspectiva de um 

direito das gentes clássico para uma constituição política da sociedade mundial não é 

mais pura construção de pensamento. A própria realidade social impõe essa mudança 

de perspectiva à consciência contemporânea”. No momento em que um Estado 

                                                     
3 Agência Internacional de Energia Atômica. 
4 General Agreement on Tariffs and trade/ Organização Mundial do Comércio.  
5 Corte Internacional de Justiça.  
6 Conselho de Segurança das Nações Unidas.  
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concorda em entrar em um acordo, em vias de abrir mão de diversas prerrogativas 

tanto frente a população quanto às relações externas, há uma profunda quebra com o 

modelo westphaliano. A questão da supranacionalidade é um bom exemplo enquanto 

tipo ideal daquilo que James Rosenau (2000) e Mark Zacher (2000) colocam como 

governança sem governo, modelo este que é a tendência a ser adotado na política 

internacional pós-hegemônica (COX, 1986). 

 Os grupos transnacionais atualmente protagonizam a sociedade internacional 

em diversos setores, não sabendo muitas vezes o Estado lidar com estas questões, 

tendo em vista os paradigmas antiquados com os quais as nações ainda encaram as 

relações mundiais. O terrorismo é a principal preocupação dos Estados Unidos, por 

exemplo, país que ainda exerce primazia no sistema internacional e que, desde 2001, 

com o advento da Doutrina Bush, colocou o combate ao terror como sua principal 

diretriz de política externa (MONIZ BANDEIRA, 2014). A descentralização do 

terrorismo e a localização de grupos ditos terroristas em pontos diversos do globo 

confunde os países que ainda executam uma doutrina de combate baseada em Estados. 

Além disso, a cartografia mundial está em constantes mudanças e atualmente existem 

algumas dezenas de processos de contestações de território, nas quais grupos 

identitários reivindicam por autonomia e emancipação frente ao controle de Estados 

com os quais não se identificam. Apesar de ser esta uma questão histórica, é 

importante pensar na crise que houve nos anos 90 em relação aos Bálcãs na Europa e 

a respectiva desintegração da Iugoslávia. Tal fenômeno colocou os grupos 

transnacionais em outro paradigma no qual a tendência é à fragmentação dos 

territórios demandados.  

 Uma abordagem possível para se compreender o papel do Estado nesta fase de 

transições é a que o antropólogo Victor Turner traz em "O Processo Ritual" (1974) 

quando elabora o conceito de liminaridade. Os Estados encontram-se em algo similar 

às communitas de Turner (1974), ao perceber que estão em um momento indefinido, 

no qual não se sabe ao certo qual é o seu papel em uma Ordem Mundial em transição, 

esta que vislumbra a ascensão de diversos atores que interagem em vias de diminuir a 

primazia dos Estados enquanto protagonistas da Sociedade Internacional. Certamente 

não deve-se incorrer ao determinismo de fazer uma correlação direta entre os 

conceitos de Turner (1974) e  os Estados, tendo em vista a diferenciação ontológica 

entre os sujeitos observados por este antropólogo e tal organização política; contudo, 
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tendo em vista que algumas correntes das Relações Internacionais colocam os Estados 

enquanto agentes sociais (ONUF, 2013; WENDT, 1999) que compartilham valores e 

regras em comuns a partir de suas perspectivas culturas (WATSON, 2004; WIGHT, 

2002) fica claro que é uma aproximação possível. Outro ponto importante a salientar 

é que este não é um processo uniforme, e que sobressaltos contrários serão 

vislumbrados durante ele, como o recrudescimento do nacionalismo, por exemplo. 

 Não é possível saber ao certo o que a fase de "reintegração" guarda aos Estados, 

mas é exequível imaginar que a pluralidade de atores centrais tende a aflorar e que os 

Estados terão que se adaptar a uma estrutura pós-hegemônica (COX, 1986). Nisso há 

ainda as dúvidas em relação a como será a própria constituição dos Estados e a 

capacidade que este terá em dialogar com grupos tão distintos. Conforme Rosenau 

(2000) e Zacher (2000), a falência do Estado pode ser uma escolha deste mesmo, pois 

percebe-se nos últimos tempos uma tendência entre os países de ceder parte de sua 

soberania em vistas de constituir uma governança mais efetiva, na qual se deixa de 

lado as preocupações com a balança de poder e enfoca-se em problemas globais 

passíveis a todos os países (HABERMAS, 2012), como nas questões relativas à 

ecologia. 

 

Considerações finais 

 

 É possível direcionar algumas considerações finais pensando que o papel do 

Estado nesta ordem internacional em transição seja o de justamente abandonar as 

suas prerrogativas autocêntricas ao lidar com uma realidade de desafios e problemas 

que ultrapassam as fronteiras nacionais e se colocam tantos aos países "desenvolvidos" 

quanto aos "em desenvolvimento". Para isso, é fundamental a intersecção entre as 

Relações Internacionais e outras disciplinas, pois em um contexto de transições 

múltiplas, as ferramentas analíticas devem ser pensadas além das perspectivas já 

consolidadas (LAPID, 1989; STERLING-FOLKER, 2005). Se já foi possível a 

organização social sem o Estado (CLASTRES, 2012; EVANS-PRITCHARD, 1967), é 

viável imaginar tal constructo para além do bloco monolítico das teorias hegemônicas, 

que não consideram tempo e espaço.  

 Os desafios contemporâneos não permitem que a política seja enxergada 

diferentemente no âmbito interno ou externo ao Estado, deve-se pensar a política no 
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singular (HABERMAS, 2012). Só assim será possível obter algum controle sobre as 

novas tecnologias e problemas que acometem ao mundo. Se na construção teórica do 

Sistema-Mundo de Immanuel Wallerstein há uma divisão entre a economia-mundo e 

a política-mundo, sendo o primeiro mais amplo do que o segundo, o que se propõe 

aqui é justamente o reencontro destas duas esferas, a ampliação do político para além 

do Estado. As novas conformações de poder na política internacional (NYE, 2010; 

HELD, 1995), a evolução jurídica do direito internacional com a respectiva 

mundialização dos problemas (HABERMAS, 2012) e a ascensão de grupos não-estatais 

(ROSENAU, 2000; ZACHER, 2000) trazem a realidade da transição na ordem 

internacional para além do mero devaneio teórico. 

 Ainda assim, é difícil advogar sobre uma possível dissolução do Estado e a 

ascensão da civitas maxima (KANT, 1989). Indo além da perspectiva wallersteiniana 

e ao encontro de Robert Cox (1986), o que provavelmente se solidificará é um Estado 

não voltado para dentro, mas sim para fora, conectado não apenas economicamente, 

mas sim politicamente de forma integral - para além da política externa. Como já 

explicitado, tal movimento não será uniforme, mas sim passível de tensões, pois se a 

ação transformadora é dialética, o tensionamento é intrínseco a ela. O 

recrudescimento do nacionalismo, atualmente vislumbrado, é um dos pontos que, em 

último suspiro, tentam frear a expansão da governança. O Estado permanecerá sendo 

um ator, mas com funções e características diferentes - que por sua vez, um dia 

mudarão. 
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Resumo 
O presente artigo tem como propósito apresentar as teorias de direito internacional 
relacionadas às questões da estrangeria e da migração oferecidos por Francisco de 
Vitoria, Imannuel Kant e John Rawls com o intuito de compará-los. Da Res publica de 
Totus Orbis de Vitoria, passando pelo Direito Cosmopolita de Kant até a visão da 
Sociedade dos Povos de Rawls, veremos como foi abordado esse tema nos séculos XVI, 
XVIII e XX. Aqui um primeiro esclarecimento se faz necessário, Vitoria e Kant, cada 
um a seu modo e em seu tempo, pensaram uma sociedade fraternal para além das 
nações, sendo esse o motivo pelo qual estes autores foram eleitos para esse recorte. No 
entanto, a participação de Ralws pretende mostrar essa visão atualizada do ponto de 
vista liberal da Sociedade das Nações com a acréscimo dos Direitos Humanos como 
clausula pétrea das relações internacionais. 
Palavras-chave: Estrangeiro, Migração, Direito das Gentes, Direitos Humanos.  

 

Introdução 

 

Tratar da problemática da estrangeria na migração atualmente tem um 

significado completamente diferente do que quando tratado séculos atrás. Até mesmo 

a nomenclatura que dispensamos para o trânsito ou estabelecimento de estrangeiros 

em outros territórios tem relação com o modo como entendemos esse fenômeno, ou 

como este nos é apresentado.  

O caso é que, independente do nome atribuído, essa movimentação e/ou fixação de 

estrangeiros por outros territórios faz parte tanto da geografia humana como também 

da própria história do mundo. Portanto, pensar essa problemática está para além de 

compreender o modo de como a ocupação humana se configurou no planeta como 

conhecemos hoje, ou como está constantemente se reconfigurando.  Mas trata-se 

também de explicitar seus conflitos políticos, econômicos, da luta por identidade, 

soberania e tantos outros temas que possam surgir desse assunto.  

                                                     
1 Doutoranda em Filosofia PUCRS/CNPq. E-mail: rflorianos@outlook.com 

https://doi.org/10.36592/9786587424408-8
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O recorte que será usado aqui tem como meta mostrar como este tema era 

entendido nos séculos: XVI, por Francisco de Vitoria sob a problemática da 

colonização do Novo Mundo; no século XVIII, por Imannuel Kant no iluminismo 

alemão; e no século XX, na ótica do liberalismo político de Jonh Rawls. 

 

A comunicação e o livre-trânsito em Francisco de Vitoria 

 

Vamos iniciar nosso quadro comparativo, fazendo um breve retorno ao século 

XVI, período das grandes navegações e do início da colonização da era moderna. Este 

é um século peculiar para tratar do tema da estrangeria na questão da migração posto 

que com a descoberta dos novos mundos (entende-se aqui por continentes) esse tema 

ganha grande ou total relevância novamente. Obviamente, as migrações não se 

iniciaram naquele século, contudo, a ocupação dos novos territórios descobertos foram 

tema de debate entre os filósofos da Escola de Salamanca, dentre eles Francisco de 

Vitoria2. 

O Mestre Salmantino dedicou-se, entre outras atividades, a tratar dos assuntos 

pertinentes à relação entre o Novo Mundo e a Coroa Espanhola. Ele abordava essa 

temática dentro dos temas dissertados enquanto lecionava na Universidade de 

Salamanca. Como um dos percursores do movimento filosófico, que mais tarde viria a 

ser conhecido como a contrarreforma e da reintrodução da escolástica tomista, Vitoria 

trabalha a gênese da questão do direito dos povos a partir de três grandes bases:  a 

bíblia, que para eles servia também como fonte jurídica; o ius gentium, derivado do 

Direito Natural e em parte do direito Civil; e a tradição filosófica, sobretudo, o 

aristotelismo de Tomás de Aquino. Portanto, o Mestre Salmantino era também um 

legítimo representante do Direito Natural, uma vez que para ele essa era a base do 

direito civil positivado de um reino. 

Para a perspectiva vitoriana, o direito atribuído para aqueles que não 

comungam da mesma origem e Estado estaria assegurado pelo Ius Gentium, que por 

sua vez seria como uma expansão dos direitos naturais assegurados por um Estado, 

mas que deveriam ser estendidos também aos estrangeiros e outros povos. É em 

Tomás de Aquino que Vitória irá buscar as bases para conceituar o Direito das Gentes 

                                                     
2  Nascido em Burgos ou Vitória, 1483 - Salamanca, 12 de agosto de 1546. Professor da Universidade de 
Salamanca, responsável pela problematização das questões coloniais à luz do Direito Natural e da 
Escolástica tomista e considerado por muitos como pai do direito internacional moderno.  
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como um direito assegurado pelo ius naturale (VITORIA, 2003, p. 25-26), e, portanto, 

válido e garantido para os estrangeiros, independentemente do território em que estes 

se encontram.   

A construção da ideia vitoriana do Direito Natural como base do direito 

positivado, assim como fundamento garantidor do Direito das Gentes encontra-se já 

em uma das suas primeiras relecciones do ano de 1528, a De Potestate Civili, onde 

podemos encontrar a sua teoria do Estado3. Nessa obra, o Mestre Salmantino discorre 

sobre a fundamentação do direito positivo através do Direito Natural. Por essa via, o 

autor versa sobre o Direito das Gentes como conceito universal oriundo do ius 

naturale e, a partir desse último, levanta a tese de que é obrigação de todos os 

estadistas defender este direito, mesmo para além de seus domínios. 

No final da De Potestate Civili, Vitoria revela para o mundo o seu projeto de Res 

publica de Totus Orbis, algo que poderíamos traduzir como um tipo de Sociedade das 

Nações, sendo esta “orientada para a promoção desses direitos (das gentes) tanto no 

âmbito interno como no externo” (SOUSA, 2017, p. 80). Em resumo, exatamente na 

questão 21 (VITORIA, 1960, p. 191-192), o Mestre Salmantino implica que por 

observância do Direito Natural todas as nações têm o dever de sustentar e assegurar a 

inviolabilidade do Direito das Gentes para todas as pessoas. 

Também é embasado no Direito das Gentes que Vitoria defende o Direito 

Natural dos espanhóis de transitarem e de fixarem residência no Novo Mundo. Essa 

alegação é encontrada na De Indis Prior de 1539, mais especificamente, após o Mestre 

Salmantino justificar que os ameríndios eram os verdadeiros senhores de seus 

domínios, e que por isso, deveriam permitir a passagem dos espanhóis e o acesso aos 

recursos naturais de uso comum (VITORIA, 1960, p. 706). As injúrias eram o que 

definiria se os espanhóis poderiam ou não transitar/ficar naquelas terras. Assim, as 

injurias aos quais ele se referia variavam desde não respeitar a integridade física dos 

povos nativos até violar o reconhecimento de suas propriedades privadas.  

Para Vitoria, desde que os espanhóis não praticassem injúrias, em sua passagem e/ou 

estabelecimento nas terras do Novo Mundo, estes não poderiam ser impedidos de tal, 

haja visto que os direitos de comunicação, ius communicationis, e livre-trânsito, ius 

peregrinandi, eram resguardados pelo Direito das Gentes desde os tempos de Noé, 

                                                     
3 As outras obras que seguem essa mesma linha argumentativa acerca do Direito Natural como base do 
Direito das Gentes se encontram na relecciones De Indis Prior e De Iure Belli (ou De Indis Posterior) 
de 1539. 
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como o autor ressaltou (VITORIA, 1960, p. 706). Deste modo, conforme exposto na De 

Indis Prior, o Mestre Salmantino justifica o direito de livre-trânsito e da imigração dos 

espanhóis ao Novo Mundo alicerçado em três pilares: o direito de livre-trânsito ou 

peregrinação, o direito de comunicação e o direito de propriedade sobre domínios e 

sobre res nullius. A partir destes três elementos, o Mestre Salmantino defende que fora 

a injúria praticada pelos estrangeiros (nesse caso, os espanhóis) não existe motivo pelo 

qual possa se justificar o impedimento da passagem ou permanência deles em 

qualquer lugar.  

Desta forma, ainda que não com esse nome, Vitoria defendeu o direito espanhol 

de imigrar para a América e isso de fato se efetivou ao longo dos anos formando a 

América hispânica do qual temos na atualidade. 

 

Os Direitos de Hospitalidade e de Visita em Kant   

 

Numa realidade bem distante da vivida por Vitoria, Kant apresenta, como uma 

das cláusulas de sua obra A paz perpétua – Um projeto filosófico, a sua proposta para 

um Direito Cosmopolita (weltbürgerrecht). Nesse projeto, ele visava considerar a 

mútua relação entre seres humanos e os Estados “na sua relação de influência 

recíproca, como cidadãos de um Estado universal da humanidade (ius 

cosmopoliticum)” (KANT, 2008, p. 11). Neste ponto, temos mais uma interessante 

convergência entre Kant e Vitoria, além do jusnaturalismo e liberalismo de ambos, que 

é a ideia de um Estado universal da humanidade. Contudo, existem traços que 

diferenciam as teorias de cada autor para uma sociedade das nações, dentre eles o 

modo como estes veem o fenômeno da estrangeria e da migração. 

Enquanto Vitoria desenvolve que o direito de migração está salvaguardado 

pelos membros da Totus Orbis através do Direito das Gentes como demonstra na De 

Indis Prior, Kant postula o Direito de Hospitalidade como uma das condições 

necessárias para o Direito Cosmopolita. Na interpretação Kantiana, o Direito de 

Hospitalidade consiste em “o direito de um estrangeiro a não ser tratado com 

hostilidade em virtude da sua vinda ao território de outro” (KANT, 2008, p. 20). Em 

contrapartida, para prussiano, o Direito de Visita visa proteger a liberdade de ir e vir 

dos seres humanos e dos povos.  
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Tanto para Kant, como para Vitoria, o nativo não pode rejeitar a presença do 

estrangeiro, desde que isso se dê me maneira não violenta ou prejudicial. A hostilidade, 

na perspectiva kantiana, só estaria justificada por um mau comportamento do 

estrangeiro. Na visão kantiana, o trânsito livre promovido pelo Direito de 

Hospitalidade viabilizaria o projeto de uma constituição cosmopolita ao aproximar o 

gênero humano e ao transpor barreiras geográficas e fronteiras arbitrárias.  

Contudo, há limites que precisam ser impostos no Direito de hospitalidade visto 

que o abuso desse direito, na visão kantiana, vem da estrapolação dos limites 

praticados por aqueles que não buscam a paz perpétua, mas objetivam apenas a 

exploração comercial dentro das relações internacionais. Como exemplo, ele cita as 

relações comerciais unilaterais e exploratórias aplicadas por, como ele chama, de 

“conduta inospitaleira dos Estados civilizados da nossa região do mundo, sobretudo 

dos comerciantes” (KANT, 2008, p. 21). Seguindo as referências citadas por Kant, a 

partir dos países e continentes prejudicados nessa relação, o principal alvo da crítica 

kantiana são as colonizações europeias na América e na Ásia. Para ele, o ponto fulcral 

das mazelas oriundas desse tipo de relações internacionais está no modo como estas 

foram estabelecidas, ou seja, desconsiderando os nativos como seus habitantes e 

desrespeitando a sua soberania. Da parte de Vitoria, o autor não considera a relação 

fechada de comércio entre metrópole e colônia como um problema. Talvez por ter visto 

apenas a gênese dessa questão ou talvez por ser nativo da metrópole do grande Império 

espanhol do século XVI.  

Kant não chega a desenvolver uma tese aprofundada sobre a migração, no 

entanto, com os Direitos de Hospitalidade e de Visita, o autor pretende fundamentar 

que a possibilidade de uma comunidade entre os povos só se dará através de uma 

convivência amistosa entre todos. Deste modo, cada vez que se estabelecem relações 

amistosas de hospitalidade e visita caminha-se para o ideal kantiano de respeito ao 

direito público da humanidade, e consequentemente, como “um complemento da paz 

perpétua, em cuja contínua aproximação é possível encontrar-se só sob esta condição” 

(KANT, 2008, p. 22). 

Kant não elabora a migração como fator de relação entre os povos nem mesmo 

postula os motivos que levariam as pessoas a desejarem mudar sua residência de país. 

Estas questões não aparecem como relevantes para Kant, que prefere teorizar sobre 

uma forma de garantir a paz perpétua através da união dos Estados observantes do 
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Direito das Gentes. Assim sendo, ao propor a Federação dos Estados, Kant não estaria 

sugerindo a criação de um grande Estado artificial desrespeitando a soberania de seus 

confederados. A proposta de Kant consistia em “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” (KANT, 2008, p. 18). Na perspectiva kantiana, ao ampliar a participação 

dos outros Estados na Federação, de maneira paulatina todos seriam conduzidos à paz 

perpétua. 

 Há de se frisar que a Federação dos Estados kantiana tem por objetivo maior 

cessar as guerras e conduzir os países ao convívio harmonioso da paz perpétua, porém 

não chega a desenvolver um método de promoção dos direitos das gentes entre estes 

Estados ou até mesmo entre os outros que estão de fora dessa associação. Logo, o 

Direito de Hospitalidade e o Direito de Visita são condições de reciprocidade entre 

Estados observantes do Direito das Gentes que visam estabelecer e manter uma 

relação pacífica dentro das relações internacionais. 

 

Os problemas da migração em John Rawls 

 

Seguindo mais dois séculos a frente, encontramos John Rawls que não chega a 

aprofundar a questão da imigração nas suas obras, mas fornece algumas pistas 

maiores do modo como vê a questão. Em O Direito dos Povos, Rawls estabelece a 

importância das fronteiras não apenas como limites artificiais delimitados de maneira 

arbitrária, mas como “um agente eficaz de um povo que assume a responsabilidade 

pelo seu território e pelo tamanho da sua população, assim como pela manutenção da 

integridade ambiental da terra” (RAWLS, 2001, p. 10). Como é possível notar, há um 

novo fator em Rawls, se comparado com os outros autores, a preocupação com a 

sustentabilidade de um povo através dos seus recursos naturais e do controle 

populacional. Esse novo fator advém, dentre outras variáveis, do enorme crescimento 

populacional do planeta e da fonte cada vez mais limitada de recursos. Portanto, para 

Rawls as fronteiras, mais do que delimitar a abrangência das margens do Estado, 

servem também para marcar a propriedade do mesmo sobre os próprios recursos 

naturais a fim de geri-los em prol da sua população. Há, consequentemente, um direito 

de propriedade do Estados sobre os bens e recursos de seu território com a finalidade 



 

 

 
 

Renata Floriano de Sousa | 119 

 

de servir a própria população e um dever de administrar esses meios visando a 

perpetuidade do seu povo politicamente organizado. Assim, cabe ao Estado a 

responsabilidade de impedir a deterioração dessa propriedade pública através do 

controle das fronteiras e da regulação do seu crescimento demográfico, entre outras 

medidas. As fronteiras são necessárias, para Rawls, visto que na ausência de um 

Estado mundial, estas são a garantia de propriedade dos recursos naturais de um povo, 

mesmo que sua demarcação seja arbitrária e consequência de alguma conjuntura 

histórica. 

Ao contrário dos outros dois autores, Rawls atribui vários fatores como 

responsáveis pela motivação para a migração, são eles:  perseguição religiosas e 

étnicas, opressão política, crise econômica, a desigualdade e a sujeição da mulher. 

Causas estas que desapareceriam na Sociedade dos Povos Liberais e decentes teorizada 

por John Rawls. Para ele, mais do que a qualquer crise econômica ou de falta de 

recursos nos países onerados, a falta de respeito aos direitos humanos é o principal 

fator de injustiça, fazendo quem que as pessoas mais prejudicadas migrem em busca 

de melhores condições de vida. Rawls acredita que a fórmula para conter ondas 

migratórias está na promoção de programas que viabilizem condições para o respeito 

aos direitos humanos. Na sua percepção, somente através desses programas seria 

possível conduzir os países onerados à condição de sociedades decentes, e 

consequentemente, participantes da Sociedade dos Povos. Ao incentivar políticas 

públicas de combate à desigualdade social da mulher, por exemplo, criar-se-iam 

medidas promoção dos direitos humanos de redução da injustiça social. O ponto aqui 

levantado por Rawls é que as sociedades bem ordenadas e decentes poderiam 

promover condições de justiça nos países onerados como medida de incentivo aos 

direitos humanos, sem ferir a soberania, através de uma influência ou até mesmo um 

auxílio oferecido através do dever de assistência.  

Em resumo, para Rawls o fenômeno da migração é causado pela injustiça social 

gerada por uma sociedade onerada, muitas vezes por falta do interesse dos 

governantes em promover os direitos humanos como base sedimentar da gestão 

estatal. Logo, a fórmula de mudar essa situação sem que as sociedades bem ordenadas 

e decentes sejam sobrecarregadas com o descontrole populacional gerado pelo 

recebimento de correntes migratória oriundas de países onerados é que os primeiros, 

seguindo seu dever de assistência, promovam programas de incentivo ao respeito e 
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proteção dos direitos humanos. Essa medida tem para Rawls o seguinte fundamento, 

os países onerados, salvo raras exceções, o são por má gestão de seus governantes que 

não estão preocupados com o bem de todos e uma vez sanada essa questão podem se 

tornar membros da Sociedade dos Povos. 

A Sociedade dos Povos seria, portanto, a “utopia realista” rawlsiana que assume 

os ideais da paz perpétua de Kant, adicionando as seguintes condições: ser realista 

(com acordos políticos de cooperação), utópica (por promover ideais morais), 

promover a justiça exclusivamente política (excluindo as doutrinas morais 

abrangentes) e o desenvolvimento do sentido dessa justiça, sem necessidade de 

unidade religiosa e tolerante entre seus membros. À vista disso, na ausência da 

Sociedade dos Povos e do próprio país como sociedade bem ordenada e decente, tanto 

a emigração como imigração tornam-se problemas não mais de localização setorial, 

mas mundiais, haja visto que não corrigem o problema no Estado de origem e podem 

sobrecarregar o país destinatário.  

 

Conclusão 

 

Dado o que foi apresentado no quadro referencial criado a partir da comparação 

entre Vitoria, Kant e Rawls podemos ressaltar as seguintes observações. 

Francisco de Vitoria, como pensador e fruto da sua época, pensa nas questões 

da estrangeria e da migração limitado aos critérios do ius gentium presentes na tríade: 

Direito Natural, Bíblia e as tradições filosóficas que ele introduz na Escola de 

Salamanca. As preocupações vitorianas se limitam a pensar a questão da colonização 

a partir da perspectiva da relação bilateral entre ameríndios e espanhóis. Para estas 

questões o Mestre Salmantino delimita as relações que seriam estabelecidas entre 

ambos como asseguradas pelo Direito das Gentes, onde os espanhóis teriam direito de 

peregrinar e se estabelecer no Novo Mundo desde que eles não praticassem injúrias 

contra os nativos. Por outro lado, os ameríndios deveriam ter salvaguardados seus 

direitos naturais e de propriedade, mesmo na presença dos novos residentes, estando, 

inclusive, justificados a moverem uma guerra justa para defender esses direitos. Por 

fim, a Res publica de Totus Orbis (Sociedade das Nações) vitoriana seria um protótipo 

da que temos atualmente com a ONU, uma organização de nações que se unem para 
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proteger e salvaguardar o Direito das Gentes, atualizado sob o nome de Direitos 

Humanos, independente de fronteiras. 

Imannuel Kant, o representante do iluminismo alemão desse debate, apresenta sua 

interpretação da questão da estrangeria através da participação dos Direitos de 

Hospitalidade e de Visita dentro do Direito Cosmopolita. Também dentro da visão do 

Direito das Gentes, na versão kantiana o trânsito livre de estrangeiros entre países 

seria um fator fundamental para o estabelecimento e a manutenção de uma relação 

benéfica entre os Estados. Em comparação direta com a Sociedade das Nações 

vitoriana, Kant apresenta em sua Federação dos Estados uma estrutura bem similar. 

A maior diferença entre os dois modelos é que Vitoria pensa a Sociedade das Nações 

de como estabelecer relações entre os povos da cristandade com os demais, enquanto 

Kant não postula esse tipo de critério para a participação de um Estado na sua 

Federação. 

John Rawls, o representante do liberalismo político e contemporâneo do 

advento dos direitos humanos, traz outras nuances para as questões pertinentes a 

estrangeria e a migração. Para o estadunidense, para além das questões diplomáticas 

envolvendo o livre-trânsito de estrangeiros e das querelas envolvendo o direito de 

comunição presentes no Direito das Gentes, existem questões estruturais e políticas 

que motivam pessoas a emigrarem do próprio país. Para ele, há duas questões 

importantes a serem consideradas dentro da migração de pessoas entre Estados: os 

motivos que levam as pessoas a emigrarem de seu país de origem e a capacidade do 

país de destino de receber imigrantes sem que a presença desses acabem por 

sobrecarregar seus recursos ou que causem problemas populacionais. Para a primeira 

questão, Rawls argumenta que, apesar de não ser uma solução rápida, a alternativa 

seria a promoção dos Direitos Humanos como base sedimentar da política interna dos 

países onerados como uma forma de mudar essa realidade. Para a segunda questão, 

Rawls defende que embora as fronteiras de um Estado sejam arbitrárias e artificiais 

são elas que garante a soberania da administração dos recursos naturais do povo em 

seu território, assim como o direito de propriedade. Nesta última questão, Rawls 

defende que o Estado tem seu povo originário como prioridade, sendo este o 

responsável pela gestão dos recursos de seu território. Não é o caso que Rawls seja 

contra a migração, mas na sua visão ao eliminar os fatores de injustiça que levam as 

pessoas a sair de seus países, eliminar-se-ia também a necessidade de migração por 
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questões de hostilidades encontradas na terra natal. Por fim, a Sociedade dos Povos 

rawlsiana, se comparada com a Sociedade das Nações vitoriana e a Federação dos 

Estados kantiana, teria uma função a mais no que tange as questões relacionadas a 

migração: promover e incentivar condições políticas em países onerados, a fim que 

estes últimos o passem a ter suas diretrizes, baseadas, sobretudo, no cumprimento da 

Declaração dos Direitos humanos. 
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Resumo 
Este trabalho busca elucidar, traduzindo em termos mais claros, como ocorre o 
desenvolvimento de uma sociedade de mercado, segundo Hayek. Para o economista 
vienense, o mercado tanto requer uma ordem que lhe sirva de apoio, quanto acaba ele 
mesmo por engendrar uma nova ordem, a qual ele denomina como catalaxia ou ordem 
de mercado. Conclui-se que a formação orgânica das principais instituições sociais, 
tais como as regras morais e jurídicas, bem como do próprio mercado, o levam a adotar 
uma postura mais cautelosa quanto às soluções sóciopolíticas que primam por um 
acentuado racionalismo.  
Palavras-chave: Hayek; ordem espontânea; ordem de mercado 
 

 

1. Introdução 

 

 A emergência e a justificação ética de uma sociedade de mercado, no sentido 

de que esta seja capaz de salvaguardar valores éticos e humanos importantes, bem 

como de atender ou não os anseios e necessidades das classes socialmente mais pobres, 

vem sendo objeto de estudos e discussões, gerando controvérsias e por vezes 

antagonismos inconciliáveis tanto no campo teórico quanto no campo político. 

Reconhecendo a necessidade de uma separação entre os elementos conceituais 

descritivos que compõem as teorias bem estabelecidas com as ideias normativas, 

importantes em contextos políticos onde ocorrem as disputas que vivificam nossas 

sociedades democráticas, salientamos o objetivo precipuamente teórico e descritivo 

deste trabalho, embora consideremos as ponderações de Hayek sobre os limites ao 

planejamento e a intervenção racional central como um desdobramento natural de 

suas próprias considerações teórico-científicas. 

Se o olhar epistêmico que enxerga a ordem e a evolução cooperativa e natural 

das instituições irá um dia ser conciliado e sintetizado com a tradição teórica que 

ressalta os aspectos conflitivos e os antagonismos que subjazem a formação destas 

mesmas instituições, parece ser pouco provável. Estas duas tradições, em suas mais 
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https://doi.org/10.36592/9786587424408-9
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variadas nuances e ramificações internas, vêm se desenvolvendo de modos 

completamente antagônicos, representando, de modo bem geral, duas sensibilidades 

ou maneiras de enxergar o mundo igualmente diversas. Sobre essas profundas 

divergências teóricas, pode-se argumentar sobre a complexidade inesgotável do objeto 

que se convencionou chamar de “social”, sobre o qual se debruçam sociólogos e 

filósofos. Outro aspecto a destacar diz respeito a própria limitação epistêmica do 

sujeito cognoscente, aspecto tantas vezes referido pela filosofia moderna e mesmo pelo 

campo analítico de temperamento mais conservador. 

O pensamento de Hayek pode ser entendido nos termos que já referimos, ou 

seja, como uma analítica que capta antes a ordem e o sentido de desenvolvimento 

orgânico que subjazem a formação das instituições sociais do que o conflito e a 

ruptura.2. Este último aspecto, conquanto fuja deste horizonte teórico, não pode ser 

considerado menos importante em uma reflexão mais ponderada sobre os fenômenos 

sociais. Cumpre referir que apesar deste tênue e refinado espírito analítico 

conservador, Hayek buscou ao longo da vida se distanciar dos conservadores políticos 

da Inglaterra, sobretudo os Tories, que ele considerava como resistentes às mudanças 

necessárias. Essa ideia foi bem desenvolvida em seu Ensaio “Por que não sou 

conservador” (1961)3, em que se coloca peremptoriamente como um liberal em termos 

políticos. 

Em sua analítica social, Hayek sustenta que o desenvolvimento de uma 

sociedade em termos amplos, bem como de um mercado pujante, só foi possível 

mediante a evolução lenta e gradual de valores e instituições tradicionais, os quais 

acabaram engendrando uma ordem espontânea. Uma sociedade comercial surge, para 

Hayek, como um desdobramento natural desta referida ordem e, dada a complexidade 

dos seus incontáveis elementos, torna-se refratária a qualquer tentativa de 

planejamento central (HAYEK, 2017, 1985). 

O objetivo deste artigo é explorar e tornar explícito a demonstração de Hayek 

sobre o desenvolvimento espontâneo de valores e instituições tradicionais ao longo do 

tempo e de como estes desenvolvimentos contribuíram para a formação de uma 

sociedade comercial ou ordem de mercado. A primeira seção trata do conceito de 

                                                     
2 Créditos ao filósofo inglês Roger Scruton, que foi o primeiro teórico a ressaltar as semelhanças entre o 
pensamento teórico de Hayek e o conservadorismo moderno de linhagem Burkeana em seu ensaio 
“Hayek and conservatism” (2007).  
3 Este ensaio está presente como Post Scriptum do seu livro “Los Fundamentos de la libertad” (1961). 
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ordem espontânea em Hayek e a sua efetivação ao longo da história. A segunda seção 

aborda os ulteriores desenvolvimentos desta ordem subjacente espontânea, que 

culmina na formação da ordem de mercado. 

 

2. O conceito de ordem espontânea 

 

Em “Direito, Legislação e Liberdade”, no capítulo em que define o conceito de 

ordem, Hayek faz uma distinção entre a ordem como surgindo desde o 

desenvolvimento das normas, das tradições morais e da institucionalidade, que ele 

designou como ordem espontânea; e uma espécie de ordem feita ou criada desde a 

intencionalidade humana (HAYEK, 1984, p.112). Para uma primeira elucidação do 

conceito de ordem em Hayek, não perdendo os seus contornos fundamentais, a 

reproduzimos de modo direto: 

 
Por ordem designaremos sempre uma condição em que múltiplos elementos de 
vários tipos se encontram de tal maneira relacionados entre si que, a partir do 
nosso contato com uma parte espacial ou temporal do todo, podemos aprender a 
formar expectativas corretas com relação ao restante, ou, pelo menos, expectativas 
que tenham probabilidade de se revelarem corretas (HAYEK, 1984, p.113). 

 

Hayek, em sua obra intitulada “Os erros fatais do socialismo” (2017), sustenta 

que a ordem ampliada, conforme a conhecemos hoje, nasceu de modo espontâneo, não 

sendo engendrada por nenhuma espécie de intenção humana e tampouco de 

planejamento central. Os elementos que o autor vienense traz para explicar esta ordem 

são as práticas compreendidas dentro da tradição e da moralidade que, embora não 

sejam apreciadas por muitos, espalharem-se de maneira célere através da seleção 

evolutiva. Esse aspecto da realidade foi, segundo o autor, tornado menor nas análises 

dos intelectuais sobre a evolução humana. Nesta obra, em específico, e de modo geral 

como princípio de seu pensamento, Hayek não tarda em tecer críticas aos defensores 

de um planejamento central para a economia. Segundo o economista, os mesmos 

desconhecem que o conhecimento e a riqueza decorrem mais da obediência às 

tradições morais e institucionais que foram surgindo de forma espontânea ao longo da 

história e menos do procedimento racional e abstrato típicos de planejamentos 

centrais Nesse ponto cumpre uma pequena ressalva, Hayek não é um irracionalista, 

no sentido de não considerar os contributos da razão humana quando usada de 

maneira correta, mas suas críticas dirigem-se sobretudo ao uso incorreto da razão, que 
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decorre do não reconhecimento de seus limites (HAYEK, 2017). A ordem espontânea 

que Hayek irá demonstrar “pode superar de longe os planos que os homens tramam 

de maneira consciente” (HAYEK, 2017, p.15). 

A ideia importante a destacar no pensamento Hayekiano é a de que os valores 

morais e todo aparato institucional que herdamos contemporaneamente constituem 

um “processo de auto-organização de uma estrutura ou modelo” (HAYEK, 2017 p.17), 

de modo que se faz necessário, segundo o economista “uma descrição evolutiva das 

tradições morais” (HAYEK, 2017, p.18). 

Ao perscrutar a gênese de nossas tradições e normas morais, o economista 

vienense começa por analisar a vida em pequenas comunidades dos povos primitivos. 

Considera que nestas comunidades a orientação dava-se a partir de objetivos comuns 

a todo o grupo, bem como através das percepções compartilhadas entre os sujeitos 

tanto dos possíveis riscos quanto das oportunidades disponíveis. Essa maneira de 

cooperação estava fundamentada no altruísmo e na solidariedade, que eram válidas 

apenas para os membros que pertencessem ao mesmo grupo. Aqui Hayek discorda de 

Thomas Hobbes, já que o mesmo defendia que o selvagem era um individualista e que 

haveria, portanto, um estado de guerra generalizado envolvendo a todos. Isso não seria 

possível de ocorrer, segundo Hayek, visto que o instinto selvagem era, ao contrário do 

referido, coletivista (HAYEK, 2017). 

Entretanto, não são os instintos como a solidariedade e o altruísmo, orientados 

a partir de objetivos comuns, os responsáveis pela formação de uma sociedade mais 

ampla e complexa, mas através e por causa da evolução de regras de conduta abstratas, 

ou poderíamos chamar de normas e tradições morais, transmitidas culturalmente e 

não por instinto, e que têm por característica promover interdições ao último (HAYEK, 

2017). Entre as principais tradições destacadas por Hayek estão a “[..] propriedade 

separada, honestidade, contratos, trocas, comércio, competição, ganhos e privacidade” 

(HAYEK, 2017, p.21). As normas de moralidade, sujeitas a uma espécie de evolução 

natural, são definidas por Hayek como estando em oposição aos instintos básicos: 

 

Prefiro confinar o termo “moralidade” a essas regras não instintivas que 
possibilitaram à espécie humana expandir-se até chegar à ordem ampliada, uma 
vez que o conceito de moral só faz sentido em contraposição à conduta impulsiva 
e irrefletida, de um lado, e à preocupação racional com resultados específicos, de 
outro (HAYEK, 2017 p.21). 
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Os costumes ou tradições morais são sempre apreendidos, segundo o 

economista vienense. Embora nem sempre eles estejam totalmente formalizados ou 

explícitos ao agente social. Nesse caso as regras morais, internalizadas, 

instrumentalizam o indivíduo e o permitem agir tendo como base “uma vaga aversão 

ou reprovação a certos tipos de ação” (HAYEK, 2017, p.22). Angeli (2017) considera 

que, em Hayek, há uma diferença básica e fundamental entre o modo como a cultura 

e a genética orientam o comportamento humano, já que a segunda está 

fundamentada basicamente em instintos automáticos e irrefletidos. 

Em “Direito, Legislação e Liberdade” (1985), Hayek considera que as tradições 

nada mais são do que normas que permitem a orientação de um povo, em um espaço 

sócio-político determinado, com relação as suas percepções e ações. O amálgama 

social, podemos colocar assim, é engendrado justamente por estas normas que 

informam os indivíduos com relação às suas ações em circunstâncias específicas. Isto 

garante a manutenção e a perenidade de uma estrutura comum, da qual todos os 

membros se beneficiarão (HAYEK, 1985). 

O que há de comum entre os indivíduos nunca são seus fins particulares, ou 

seja, os benefícios que pretendem auferir a partir de suas ações, mas as referidas 

normas que delineiam a espécie de sociedade em que que são chamados a viver 

(HAYEK, 1985). As normas de conduta nunca se referem, portanto, “[...] a fins 

(concretos ou particulares), mas a valores (abstratos e genéricos), ou seja, à 

preservação de um certo tipo de ordem” (HAYEK, 1985, p.15). 

Os fins que cada indivíduo busca, prossegue o economista, não são conhecidos 

por todos, embora façam parte de uma ordem espontânea que se desenvolve de 

maneira autônoma. Os grupos, para sobreviverem ao meio natural e social, tiveram 

que adaptar as suas regras de modo a não as tornar um impedimento ao seu próprio 

desenvolvimento. Ao contrário, precisariam de regras cada vez mais bem adaptadas às 

circunstâncias e ao devir histórico. Nesse sentido, Hayek aproxima a sua disposição 

analítica do empirismo, quando refere que “essa evolução não foi linear, mas resultado 

de um processo contínuo de tentativa e erro, de experimentação constante em arenas 

nas quais diferentes ordens rivalizavam” (HAYEK, 2017, p.31) 

Importa salientar que Hayek busca afastar a ordem espontânea de qualquer 

noção autoritária de ordem, tais como as que delineiam estruturas de mando ou 

obediência, ou as altamente hierarquizadas, em que a vontade e os desejos dos 
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indivíduos que estão no topo da cadeia acabam por determinar sobremaneira as ações 

e os fins pelos quais os outros que estão abaixo julgam convenientes levar a termo. O 

economista da Escola Austríaca explica que isso se deve em grande medida pela 

consideração exclusiva da ordem enquanto uma força externa ou exógena, e não como 

sendo produzida desde uma perspectiva endógena, intrínseca ao próprio 

desenvolvimento do sistema social (HAYEK, 1984). 

As regras e os costumes, conforme foram sendo seguidos, acabaram por destruir 

em grande medida as reações consideradas inatas, provenientes dos instintos 

humanos. A obediência a estes postulados tradicionais permitiu a formação de uma 

sociedade cada vez mais complexa e abrangente, decorrente de um ordenamento 

espontâneo (HAYEK, 2017). Nesse sentido, não se trata de um planejamento social 

desde fora, extrínseco ao sistema, portanto. Mas apenas considerando-se àquelas 

normas e valores que tiveram êxito ao longo do desenvolvimento histórico, conforme 

considerações da filosofia empirista inglesa, em que Hayek irá inspirar seu 

pensamento teórico (HAYEK, 1961, p.131). 

Em uma criativa analogia, Hayek compara a ordem espontânea presente nas 

sociedades cada vez mais complexas à ordem espontânea que verificamos na natureza. 

Para tanto, utiliza-se de um exemplo prosaico: a formação de um cristal. Segundo 

afirma, o desenvolvimento de um cristal é dependente de certas condições propícias, 

conforme as encontramos na natureza. Nunca o formaremos apenas tornando 

justapostos os seus elementos mais básicos separados, no caso, os seus átomos 

(HAYEK, 1984). A ordem espontânea, conclui o economista: “[...] a ordem será sempre 

uma adaptação a grande número e fatos particulares que ninguém conhecerá em sua 

totalidade” (HAYEK, 1984, p.121). Esse processo espontâneo de desenvolvimento é, 

segundo Angeli (2017), referido de maneira pejorativa pelos intelectuais como 

conservadorismo. 

Olhar a sociedade desta perspectiva orgânica, ou seja, considerando-se a 

evolução dos valores e tradições como fundamentais para o surgimento de uma ordem 

que ultrapassa e envolve a todos os indivíduos, mesmo quando buscam atingir 

finalidades e/ou propósitos diferentes, permitiu a Hayek enquadrar a ordem de 

mercado ou sociedade comercial de acordo com essa mesma perspectiva, ou seja, como 

um fenômeno que não se deu de uma vez por todas e tampouco foi produto de uma 
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intencionalidade central, mas que foi se desenvolvendo na história através de 

condições propícias. Sobre isso, trataremos a seguir. 

 

3. A ordem espontânea do mercado 

 

Conforme pudemos analisar, é através da observância às tradições morais, com 

suas regras impessoais que de algum modo emergiram da própria cultura dos 

indivíduos, que a sociedade pôde se tornar complexa, ampla e não dirigida apenas para 

um objetivo comum ou grupal, mas considerando justificados e válidos àqueles 

inúmeros objetivos particulares e por vezes conflitantes. Segundo Hayek (1985, p. 4): 

“[...] não se exige dos indivíduos consenso quanto aos fins, mas somente aos meios 

capazes de servir a uma grande variedade de propósitos”. 

Podemos dizer que o economista austríaco considera factual que os diferentes 

tipos de normas morais e também jurídicas se desenvolveram de maneira orgânica, 

como uma resposta empírica aos desafios colocados pelo comércio nascente. Essas 

soluções institucionais encontradas permitiram que o comércio pudesse se 

desenvolver cada vez mais, já que, conforme referimos, em uma sociedade complexa 

exige-se não uma convergência de objetivos, sentidos e propósitos como nas 

sociedades tradicionais, mas apenas o respeito às leis e a institucionalidade 

desenvolvida historicamente.  

Já nas comunidades primitivas, orientadas basicamente por propósitos de 

caráter mais coletivo, havia algum tipo de troca e intercâmbio de bens. Isso ocorria em 

grande medida devido às constantes migrações a que esses grupos se submetiam e aos 

consequentes encontros com outras tribos. Era um comércio que cumpria a função de 

suprir as necessidades básicas e por esta razão, e não para atender a desejos de luxo, 

que o comércio começa a emergir e se estabelecer (HAYEK, 2017). Nesse ponto, 

embora implícito, constata-se a noção de uma sociedade de mercado que foi se 

desenvolvendo de maneira espontânea, não dependendo unicamente de nenhum 

planejamento racional. O comércio seria, segundo considerações da própria 

arqueologia moderna, mais antigo, inclusive, que a agricultura (LEAKEY, 1981 apud 

HAYEK, 2017). 

Alguns casos de comércio são confirmados na Europa já no período paleolítico 

(HERSOVITS, 1948 apud HAYEK, 2017). Cumpre também referir o exemplo das 
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cidades compreendidas entre o mar Vermelho e o mar Negro, Jericó na Palestina e 

Catal Hayuk na Anatólia, que eram consideradas grandes centros de comércio já há 

longínquos 8 mil anos; bem como o grande crescimento populacional ocorrido na 

Grécia e na Fenícia por ocasião da expansão da atividade comercial. O comércio surge 

primeiramente obedecendo a relações pessoais dentro das tribos e pequenas 

comunidades para, de maneira lenta e gradual, começar a se basear em instituições 

cada vez mais impessoais. Nesse sentido, Hayek utiliza o exemplo de uma importante 

instituição grega, o Xenos, ou amigo visitante, que conferia uma proteção especial ao 

estrangeiro que tinha o objetivo de comerciar com a comunidade local. Essa 

instituição, ao favorecer as trocas comerciais, contribuiu para que se rompesse em 

parte com o coletivismo e difundisse redes de troca e comércio em amplos domínios 

territoriais (HAYEK, 2017). 

O comércio, além de surgir dentro de uma ordem e tradição de valores que, 

conforme já referimos, envolve propriedade separada, honestidade entre outros 

valores, é ele mesmo responsável pela formação de uma ordem: “ A existência do 

comércio nesses tempos primitivos é incontestável, assim como o papel dele em 

difundir uma ordem” (HAYEK, 2017, p.56). 

 A esta ordem engendrada pelo mercado, Hayek chamou de Catalaxia. Por 

Catalaxia, Hayek (1985, p.131) entende “o tipo especial de ordem espontânea 

produzida pelo mercado, mediante a ação de pessoas dentro de normas jurídicas de 

propriedade, da responsabilidade civil e do contrato”. Uma Catalaxia não é uma 

economia do mesmo modo que uma fazenda ou uma empresa, na medida em que são 

direcionadas segundo uma espécie de plano unitário. É, de modo diverso, um conjunto 

de economias, não servindo, portanto, a nenhum objetivo comum. O mercado é 

entendido pelo economista vienense como um cosmos, já que compreende a 

existências de muitos fins particulares e mesmo conflitantes entre os indivíduos. É um 

erro, com efeito, entender a economia sem ter consciência de sua profunda 

complexidade (HAYEK, 1985,). 

Reitera-se que não são os fins egoístas, como seria de se supor, os responsáveis 

pela formação desta ordem, já que o economista vienense diz que não é a natureza do 

sentimento, propriamente, que engendra este tipo de ordem de mercado, mas o 

atendimento das finalidades de outras pessoas, sejam essas finalidades conhecidas ou 

validadas moralmente pelos produtores e comerciantes. Esta ideia ainda gera muitas 
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controvérsias entre os críticos, que defendem a importância e mesmo a necessidade da 

existência de um sentido comum aos membros de um determinado grupo. A isso 

Hayek prontamente reage, sustentando a sua tese de que o que deve ser comum em 

uma comunidade, sobretudo em uma sociedade ampliada e aberta, são os meios 

utilizados para guiar as ações econômicas, tais como as normas morais e jurídicas, 

responsáveis amplamente pela promoção da liberdade, na medida em que permitem a 

cada indivíduo em particular levar a termo seus próprios objetivos. Esses propósitos 

comuns defendidos pelos críticos são, portanto, rejeitados peremptoriamente pelo 

economista, que vê nas experiências, tanto do nacionalismo quanto do socialismo, 

expressões deste anseio de centralidade com relação a fins (HAYEK, 1985). 

Ao longo de toda a sua obra, o autor liberal tece críticas severas ao 

superdimensionamento que se deu no ocidente à ideia de que a razão seria capaz de 

criar uma sociedade nova, ignorando muitas vezes os conhecimentos que foram se 

desenvolvendo de maneira evolutiva, e pelos quais depende a sociedade em seu pleno 

vigor democrático. Nesse sentido, Hayek aproxima-se bastante do pensamento teórico 

conservador, geralmente relacionado a algum tipo de empirismo ou ceticismo 

filosófico. 

Sobre os inconvenientes do racionalismo em política, Hayek assevera que: 

 

A Concepção do homem construindo deliberadamente sua civilização brota de um 

erróneo intelectualismo em que a razão humana é independente da natureza e 

possui conhecimentos e capacidades de raciocinar independentes da 

experiencia.[...] O estado da civilização em um momento dado determina o alcance 

e as possibilidades dos fins e valores humanos (HAYEK, 1961, p.82)4. 

 

 

Fica bastante claro, sobretudo no último período da citação referida, o apelo ao 

conhecimento já consolidado na sociedade mediante o desenvolvimento de suas 

normas e instituições, e um estabelecimento implícito de limites à razão, a qual, dentro 

desta perspectiva, não está autorizada a alçar voos que não estejam compreendidos 

dentro do terreno da experiência e dos fatos.5 Segundo lembra-nos Ramalho (2016), 

Hayek opõem-se a ideia de um planejamento central e da viabilidade do mesmo para 

                                                     
4 Em tradução livre. 
5 Em seu livro mais conhecido “O caminho da Servidão” (1977), Hayek emprenha-se em demonstrar os 
inconvenientes de se promover uma ordem desde cima, através de um rígido planejamento, e de como 
isso invariavelmente limita a liberdade humana e promove regimes totalitários. 
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garantir o bem estar da população mediante a definição, desde cima, de suas 

necessidades. 

A ordem de mercado ou Catalaxia possibilitaria, segundo Hayek, a todos os 

participantes, como recompensa aos seus esforços individuais, um aumento geral da 

riqueza. Esta espécie de jogo, visto que orientado desde as regras e normas jurídicas e 

institucionais, produziria “o aumento do fluxo de bens e das perspectivas de todos os 

participantes de satisfazerem suas necessidades[...]” (HAYEK, 1985, p.139). 

Um dos sinalizadores que indicam que um indivíduo está sendo bem-sucedido, 

em uma ordem catalática, é o próprio retorno financeiro. Neste momento, Hayek 

explicita a ideia clássica do liberalismo, oferecendo um exemplo bastante prosaico de 

um produtor de sapatos, que se guia não através do conhecimento pleno do desejo de 

cada consumidor específico, mas da demanda que lhe surge dos comerciantes (estes, 

sim, possuem um conhecimento mais claro da demanda dos consumidores finais). De 

igual modo, sustenta o economista, para um produtor que queira aumentar a sua 

produção, economizando nos gastos com matéria prima, é necessário que tenha 

apenas o conhecimento do que lhe é informado através do sistema de preços, e não 

sobre as flutuações da oferta e da demanda que indicam que as matérias primas são 

mais ou menos escassas (HAYEK, 1985, p.140). 

Assim, em uma ordem de mercado, um indivíduo é capaz de atender àquelas 

necessidades que não fazem parte de seu próprio horizonte de finalidades. Para tanto, 

deve-se atentar para as informações através do sistema de preços, já que para ter êxito 

em uma realidade catalática, deve diminuir seus custos de produção, aumentado, 

assim, seus lucros: 

 

Assim, na ordem de mercado, cada um é levado pelo ganho, que lhe é visível, a 

atender a necessidades que lhe são invisíveis e, para fazê-lo, e valer-se de 

circunstâncias particulares desconhecidas, que lhe permitem satisfazer essas 

necessidades a um custo tão reduzido quanto possível, em relação a outras coisas 

que se poderiam produzir em seu lugar (HAYEK, 1985, p.140). 

 

Então, na citação acima fica clara a ideia de há uma certa habilidade requerida 

pelos indivíduos para se posicionarem de maneira adequada e próspera em uma 

economia de mercado, já que o indivíduo deve a todo o momento buscar compreender 

as necessidades e as demandas alheias. Nota-se nisto um modo intrinsecamente 
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relacional que caracteriza a dinâmica de mercado, já que a todo momento está em jogo, 

além dos próprios interesses, o atendimento dos interesses alheios, seja na forma de 

oferta de produtos variados, seja na forma do oferecimento de serviços. 

 

Considerações finais 

 

Um liberal em termos políticos, mas um conservador do ponto de vista analítico, 

como bem notado por Scruton. Deste modo, em uma frase simples, tornamos mais 

claro o complexo e refinado pensamento Hayekiano. 

Em nenhum momento ao longo desta breve incursão notamos um liberalismo 

de tipo atomista, ou seja, uma maneira de pensar que considera o indivíduo, em seus 

desejos, volições e ações, como fora do contexto sociocultural que lhe serve de apoio, 

na medida em que este lhe oferece uma tradição repleta de conhecimentos, valores, 

normas morais e jurídicas que garantem em um mesmo movimento, tanto a liberdade 

individual, quanto a formação de uma ordem que possibilita a permanência da 

estrutura social e econômica ao longo do devir histórico. 

Tanto as regras morais e jurídicas quanto a ordem de mercado desenvolvem-se 

de maneira orgânica, ou seja, vão sendo engendradas de acordo com as necessidades 

de cada comunidade. Cumpre referir que o desenvolvimento das trocas e do comércio 

não se deu em um vácuo de valores, mas em uma tradição que foi se desenvolvendo 

(de modo evolutivo, segundo Hayek) e que envolvia em grande medida propósitos e 

sentidos comuns. 

A evolução do mercado vai aos poucos rompendo essa unidade social básica, 

permitindo aos indivíduos realizarem seus fins particulares na mesma medida em que 

buscam atender aos fins particulares e desconhecidos de outros. Forma-se, com efeito, 

de maneira gradativa, uma ordem de mercado ou catalaxia, em que a ordem surge 

quase como um epifenômeno das trocas. 

Em sendo o mercado esse conjunto de relações e de informações extremamente 

complexas e variadas, Hayek coloca-se de maneira cautelosa e prudente com relação a 

todos os propósitos políticos dirigistas, já que, segundo sustenta, em um ambiente 

dessa natureza a razão encontra limites quando tenta abarcar em uma estrutura 

conceitual todos esses contornos complexos da realidade, indomáveis desde um ponto 

de vista puramente racional. 
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Pensar a liberdade não como em oposição às nossas mais caras tradições morais 

e institucionais, mas como emergindo através e por causa delas, é a grande inflexão 

que Hayek traz ao debate científico. Opondo-se intelectualmente às tradições que 

explicitam os aspectos conflitivos e dialéticos da realidade, que indicam a necessidade 

de uma intervenção racional para que as contradições possam ser dirimidas ou 

conciliadas, Hayek tenta mostrar que essa dialética natural, que ele encontrou nas 

trocas simbólicas e econômicas, acaba formando ordens cada vez mais complexas, de 

modo que todo o propósito de intervenção deve levar em conta a emergência 

espontânea destas ordens. As tradições morais e jurídicas, bem como a emergência de 

uma ordem de mercado, com sua dinâmica própria, impõem limites, segundo o 

economista, não a razão em si mesma, mas ao seu uso inadequado, que ocorre quando 

o ato de planejar afasta-se do fluxo dinâmico, complexo e imprevisível da realidade 

histórica. 
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10. ENTRE RAZÕES E EMOÇÕES, QUAL É A SAÍDA? COMO ENTENDER 

OS CASOS DE DUMBFOUNDING MORAL 
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Resumo 

A sugestão de que emoções são, de alguma maneira, essenciais para juízos morais tem 
recebido atenção na literatura recente. Jesse Prinz chama de emocionistas as teorias 
que envolvem pelo menos uma das seguintes afirmações: (i) emoções são necessárias 
e suficientes para a obtenção de conceitos morais (o emocionismo epistêmico); (ii) 
emoções são necessárias e suficientes para a determinação de propriedades morais (o 
emocionismo metafísico). Segundo o autor, alguns resultados da investigação empírica 
no campo da psicologia moral suportam as duas versões de emocionismo 
(especialmente a primeira). Em The emotional construction of morals, Prinz 
apresenta os conhecidos casos de dumbfouning, nos quais entrevistados mantém um 
juízo moral mesmo quando confrontados com o fato de que não são capazes de 
apresentar razões para tal, como uma das motivações para uma visão emocionista do 
juízo moral. No entanto, existe controvérsia sobre a interpretação dos casos de 
dumbfounding: em primeiro lugar, parece ser possível interpretá-los através de razões, 
como sugerido por Sinott-Armstrong, Yin e Stanley (2019); em segundo lugar, mesmo 
que não exista consideração de razões ocorrendo, é possível, como foi sugerido por 
Jones (2006) e Alves (2013), que os casos de dumbfounding não sejam exemplos 
genuínos de juízos morais porque os entrevistados não possuem conceitos morais 
básicos. Apresento, primeiro, os casos de dumbfounding e a interpretação emocionista 
sugerida por Prinz, para depois considerar as duas interpretações alternativas. Apesar 
do apelo inicial da argumentação de Prinz, parece que as descobertas empíricas não 
suportam devidamente uma metaética sentimentalista do tipo proposto por Prinz, e o 
apelo a razões continua sendo essencial na caracterização de juízos morais. 
Palavras-chave: Metaética, Psicologia Moral, Sentimentalismo, Emocionismo, 
Dumbfounding Moral. 

 
Abstract 
 The suggestion that emotions are, in a way, essential to moral judgement has been 
getting attention in recent literature. Jesse Prinz says that emotionist theories involve 
at least one of the following claims: (i) emotions are necessary and sufficient for the 
acquisition of moral concepts (epistemic emotionism); (ii) emotions are necessary and 
sufficient to determine moral properties (metaphysical emotionism). According to 
Prinz, some empirical results in moral psychology can support these kinds of 
emotionism (especially the first one). In The emotional construction of morals, Prinz 
presents the famous dumbfounding cases, in which interviewees maintain a moral 
judgement even when confronted with the fact that they cannot articulate reasons why, 
as evidence for an emotionist view of moral judgement. There is, however, controversy 
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regarding the interpretation of such cases: to begin with, it seems possible to interpret 
them through reasons, as suggested by Sinott-Armstrong, Yin and Stanley (2019); also, 
even if there are no reasons being considered, it is possible, as suggested by Jones 
(2006) and Alves (2013), that dumbfounded moral judgement isn’t a genuine example 
of moral judgement, since the subjects do not possess basic moral concepts. I start with 
moral dumbfounding cases and Prinz’s emotionist interpretation of them and later 
consider the alternative interpretations. Even though Prinz’s reading is initially 
appealing, it seems the empirical evidence does not support a sentimentalist 
metaethics as much as he suggests, and the appeal to reasons is still essential in 
understanding moral judgement. 
Keywords: Metaethics, Moral Psychology, Sentimentalism, Emotionism, Moral 

dumbfounding. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Como um juízo moral é realizado? A explicação mais tradicional é que juízos 

morais são baseados em razões — mais especificamente, razões morais — pertinentes 

à situação. Por exemplo, quando julgamos que torturar pessoas inocentes é 

moralmente errado, o fazemos baseados em alguma razão do tipo “é uma ação que 

causa sofrimento indevido” ou “é uma ação que fere os direitos de alguém”. Isso explica 

porque a moralidade é vista por boa parte dos filósofos como um espaço racional: a 

ideia é que juízos morais são “sensíveis” a essas razões. No entanto, uma explicação 

alternativa é possível. Imagine que juízos morais são baseados em emoções, ou pelo 

menos de que as emoções têm um papel essencial nos juízos morais (mais importante, 

inclusive, que o das razões). A explicação seria algo do tipo: realizamos juízos morais 

baseados nas emoções que sentimos em resposta à situação. Por exemplo, no caso da 

tortura, nossa resposta emocional negativa (como a indignação que a conversa sobre 

tortura de inocentes desperta) é o que nos leva a julgar o comportamento como imoral. 

Jesse Prinz chama de emocionistas as teorias que envolvem pelo menos uma 

das seguintes afirmações: (i) emoções são necessárias e suficientes para a obtenção de 

conceitos morais (o emocionismo epistêmico); (ii) emoções são necessárias e 

suficientes para a determinação de propriedades morais (o emocionismo metafísico). 

Segundo o autor, alguns resultados da investigação empírica no campo da psicologia 

moral suportam as duas versões de emocionismo (especialmente a primeira). Em “The 

emotional basis of moral judgements” (2006) e The emotional construction of morals 

(2007), Prinz apresenta os conhecidos casos de dumbfounding, nos quais 

entrevistados mantém um juízo moral mesmo quando confrontados com o fato de que 
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não possuem razões para tal, como uma das motivações para uma visão emocionista. 

Existe controvérsia sobre a interpretação dos casos de dumbfounding: em primeiro 

lugar, parece ser possível interpretá-los através de razões, como sugerido por Sinott-

Armstrong, Yin e Stanley (2019); em segundo lugar, mesmo que não exista 

consideração de razões ocorrendo, é possível, como foi sugerido por Jones (2006) e 

Alves (2013), que os casos de dumbfounding não sejam exemplos genuínos de juízos 

morais porque os entrevistados não possuem conceitos morais básicos. Apresento, 

primeiro, os casos de dumbfounding e a interpretação emocionista sugerida por Prinz, 

para depois considerar as duas interpretações alternativas. Apesar do apelo inicial da 

argumentação de Prinz, parece que as descobertas empíricas não suportam 

devidamente uma metaética emocionista do tipo proposto por Prinz, e o apelo a razões 

continua sendo essencial na caracterização de juízos morais. 

 

1 EMOCIONISMO E DUMBFOUNDING MORAL 

 

1.1 DUMBFOUNDING MORAL 

 

O fenômeno conhecido como “dumbfounding moral” é um dos tipos de 

evidência mais citado para a defesa de teorias do juízo moral que não conferem 

nenhum tipo de papel essencial à razão. O dumbfounding acontece quando uma 

pessoa mantém um juízo moral que realizou mesmo quando admite ser incapaz de 

oferecer razões que justifiquem o juízo. Se o dumbfounding for um fenômeno de 

existência massiva, ele pode fornecer suporte a uma teoria dos juízos morais que 

funcione sem razões, afinal, os sujeitos de dumbfounding estão fazendo juízos morais, 

ainda que não pareçam existir razões envolvidas no processo inicial. 

Um dos tipos de experimento que detecta o dumbfounding, realizado pela 

primeira vez Björklund, Haidt e Murphy (2000), envolve uma série de casos sobre os 

quais os entrevistados devem realizar juízos morais. Os casos envolvem 

comportamentos normalmente vistos como imorais (como o canibalismo e o incesto), 

porém modificados para não terem resultados obviamente moralmente indesejáveis, 

como causar mal a alguém ou envolver algum tipo de desrespeito. Por exemplo, na 

história de incesto apresentada, o ato era completamente consensual, entre dois 

adultos, usando proteção; o caso de canibalismo envolvia uma assistente de pesquisa 
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que decide cozinhar a carne de um cadáver que seria descartada pelo laboratório, o 

corpo vinha de um doador, ela o cozinha com bastante cuidado para que não exista 

risco de contaminação. A maioria entrevistados (80% no caso do incesto e 87% no caso 

do canibalismo) acreditava que os comportamentos eram errados. Muitos buscaram 

explicar este juízo apelando a razões como “o incesto pode levar o casal a ter crianças 

com deficiências” ou “comer carne humana pode causar doenças”, mas os 

entrevistadores estavam preparados para explicar porque essas preocupações não se 

aplicavam. Ainda assim, uma quantidade muito pequena (apenas 17%) mudou de ideia 

quando os entrevistadores derrotaram suas razões para manter o juízo. Björklund, 

Haidt e Murphy (2000) ressaltam que os sujeitos de dumbfounding admitiam estar 

nesta situação, fazendo afirmações do tipo “Eu sei que é errado, mas não consigo 

explicar o porquê”. 

Björklund, Haidt e Murphy (2000) acreditam que os experimentos de 

dumbfounding motivam uma teoria sobre juízos morais segundo a qual a prática de 

“oferecer razões” é uma maneira ex-post de tentar justificar os juízos intuitivos que 

fazemos mais rapidamente ao nos depararmos com uma situação moralmente 

relevante. Os entrevistados, por exemplo, em primeiro lugar julgaram que os 

comportamentos descritos eram imorais, baseados em intuições e emoções mais 

imediatas, e depois raciocinavam para tentar justificar o juízo anterior. Neste sentido, 

as razões não são necessárias para a formação do juízo em si: as emoções e intuições 

são suficientes. Como a presença de dumbfounding foi massiva, é plausível, segundo 

os psicólogos, supor que o fenômeno revela como funcionam nossos juízos morais. 

 

1.2 EMOCIONISMO 

 

Até agora discuti os resultados de experimentos de psicologia moral e o que eles 

revelam sobre nosso processo de realizar juízos morais. Como usar estes resultados 

para construir uma teoria filosófica da moralidade? Jesse Prinz acredita que os casos 

de dumbfounding são alguns dos principais motivadores para uma metaética 

emocionista. O emocionismo é, segundo Prinz, caracterizado pela afirmação de que 

emoções são, de alguma maneira, essenciais para a moralidade (Prinz, 2007, p.13). O 

filósofo distingue dois tipos de tese emocionista: a versão metafísica, segundo a qual 

propriedades morais são determinadas por emoções; e a versão epistêmica, segundo a 
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qual a posse e uso de conceitos morais básicos depende de emoções. Em “The 

emotional basis of moral judgements” (2006, p. 29), Prinz refere-se às relações entre 

emoções e moralidade postuladas pelas duas versões de emocionismo em termos de 

condições necessárias e suficientes: o emocionismo epistêmico é a visão de que 

emoções são necessárias e suficientes para a obtenção de conceitos morais, e o 

emocionismo metafísico, a visão de que emoções são necessárias e suficientes para a 

determinação de propriedades morais.2  

Segundo Prinz, a teoria dos juízos morais de Haidt e seus colaboradores motiva 

o emocionismo epistêmico. Os casos de dumbfounding parecem evidência de que 

emoções são suficientes para realizar um juízo moral e, portanto, suficientes para a 

obtenção de conceitos morais. Além disso, a teoria de Haidt sugere que existe pouco 

ou nenhum raciocínio envolvido no processo, o que é bastante compatível com o 

emocionismo epistêmico, segundo o qual raciocínio não é necessário no uso de 

conceitos morais. Como Prinz tem outras motivações para acreditar que emoções são 

necessárias para a obtenção dos conceitos morais (relacionadas ao desenvolvimento 

moral) 3 , se os casos de dumbfounding suportam a tese da suficiência, o filósofo 

acredita que eles suportam o emocionismo epistêmico. Embora não apoie diretamente 

o emocionismo metafísico, se a interpretação dada aos casos de dumbfounding é 

evidência do emocionismo epistêmico, então indiretamente se torna evidência para o 

emocionismo metafísico, já que Prinz acredita que, unido à pressuposição de que “não 

existe uma maneira independente de mentes de caracterizar o bem e o mal” (Prinz, 

2007, p. 47), a versão epistêmica apoia a metafísica. Isso acontece, segundo o autor, 

porque se a moralidade depende de nossas respostas a ela, então as propriedades 

morais dependem, em alguma medida, de nosso uso de conceitos morais.  

                                                     
2 No entanto, em The emotional construction of morals (2007, p. 19), o autor decide usar apenas o 
termo “relações essenciais”, talvez para ser neutro em relação à maneira como entendemos “essências”. 
Mesmo assim, ele não descarta que exista necessidade e suficiência das emoções para a moralidade, 
ressaltando que mesmo, se considerarmos essências condições necessárias e suficientes, não é 
necessário que as emoções estejam diretamente presentes em cada instância de juízo moral, por 
exemplo, já que podemos definir a essência dos conceitos morais como disposições emocionais. Desta 
maneira, diz Prinz, porque a relação de essencialidade é transitiva, se emoções são essenciais para 
disposições emocionais (uma afirmação bastante aceitável), e disposições emocionais são essenciais 
para conceitos morais, então emoções são essenciais para conceitos morais. 
3 Prinz aponta, mais especificamente, para a falha de psicopatas no uso de conceitos morais, como sendo 
causada por sua incapacidade emocional. Segundo o autor, o fato de que indivíduos com déficit 
emocional apresentam bastante dificuldade ou até incapacidade de desenvolver aptidão no uso de 
conceitos morais é evidência de que emoções são necessárias para a obtenção desses conceitos (Prinz, 
2007, p. 42). Além disso, o autor apresenta um caso análogo ao argumento do conhecimento, da 
filosofia da mente, argumentando que alguém que nunca experienciou emoções, por mais que tivesse 
conhecimento sobre teorias morais, seria incapaz de realizar um juízo moral (Prinz, 2007, p. 38).  
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 A interpretação de Haidt e seus colaboradores dos casos de dumbfounding 

moral, aceita por Prinz, parece motivar uma metaética emocionista (especialmente o 

emocionismo epistêmico, a tese de que emoções são necessárias e suficientes para a 

obtenção de conceitos morais). Nas próximos duas seções, vou questionar essa 

interpretação, usando duas sugestões encontradas na literatura. Começo pela ideia de 

que os sujeitos dos experimentos de dumbfounding talvez não estejam realizando 

juízos morais genuínos. 

 

2 OS SUJEITOS DE DUMBFOUNDING ESTÃO REALIZANDO JUÍZOS 

MORAIS? 

 

A interpretação de Prinz e Haidt dos casos de dumbfounding moral sugere que 

os sujeitos de dumbfounding realizam juízos morais baseados apenas em emoções. Se 

esta interpretação é correta, ela aponta para uma teoria dos juízos morais na qual 

razões não possuem um papel central. Prinz examina em seu The emotional 

construction of morals, alguns tipos de resposta a essa interpretação que envolvem 

“procurar” razões às quais os sujeitos estão apelando implicitamente. Mas e se o crítico 

da posição de Prinz, em vez de rejeitar que os sujeitos realizam o juízo baseados apenas 

em emoções, rejeitasse que estes juízos são morais? Essa estratégia é proposta por 

Jones (2006) e Alves (2013). A ideia é a seguinte: os sujeitos de dumbfounding 

aparentam estar produzindo juízos morais, mas não são genuinamente morais porque 

não podemos considerar que eles são usuários competentes de conceitos morais. 

Existem diferentes teorias sobre posse de conceitos. Jones menciona dois tipos 

comuns de condição de atribuição de competência conceitual: as mais fortes, que, em 

geral, envolvem exigir que o sujeito seja capaz de identificar as condições necessárias 

e suficientes dos conceitos; e as mais fracas, que exigem apenas que os “sujeitos 

compartilhem com sua comunidade linguística algum tipo de estereótipo para o 

termo” (JONES, 2006, p. 49). A propósito da discussão, vamos assumir, como Jones 

o faz, a condição mais fraca de competência conceitual: que o sujeito seja capaz de 

conversar de maneira minimamente razoável usando o conceito. É importante 

ressaltar que a conversabilidade requer que o agente use o termo no mesmo sentido 

que outros usuários competentes. Esta observação é importante porque uma 
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característica central da moralidade é sua “responsividade” a razões. Como Jones 

ressalta, 

Juízos morais se distinguem de juízos de mero gosto ou desgosto por responderem a 

razões. Nós questionamos, aceitamos e rejeitamos juízos morais com base em razões [...] 

nem toda consideração pode contar como uma razão para um juízo moral [...] Se alguém 

respondesse a um questionamento de seu juízo de que um ato é moralmente correto 

citando o fato de que ele foi realizado numa terça-feira, nossa primeira reação seria a 

perplexidade [...] Não poderíamos considerar esta pessoa uma participante em nossas 

discussões e debates morais; ela falharia no teste da conversabilidade por falhar em 

reconhecer as restrições nas considerações que podem ser citadas para apoiar um juízo 

moral (JONES, 2006, p. 49-50). 

 

 Voltemos agora ao dumbfounding. Grande parte dos sujeitos do experimento 

recusam-se a mudar seu juízo mesmo admitindo serem incapazes de oferecer razões. 

Embora Jones esteja, nessa passagem, referindo-se a outro tipo de caso (os casos de 

juízo moral induzido por hipnose), a consideração pode ser estendida aos sujeitos de 

dumbfounding: se a interpretação de Prinz está correta, e os sujeitos mantêm o juízo 

moral mesmo reconhecendo que não possuem razão nenhuma para tal, não está claro 

que eles estão usando conceitos como “certo” e “errado” da maneira tradicional, já que 

não são capazes de entender como os conceitos morais funcionam, como eles são 

usados em uma discussão. Como Alves (2013) ressalta, uma teoria emocionista dos 

conceitos morais encontra dificuldades porque emoções nem sempre são capazes de 

fornecer razões relevantes para discussões morais, então não podemos basear juízos 

morais apenas em emoções. Basta lembrar que muitas vezes, em discussões morais 

sobre alguma situação, fatores moralmente irrelevantes daquela situação podem 

despertar nojo ou raiva em nós, sem que nos forneçam qualquer razão para realizar 

um juízo moral. Segundo Alves, 

 

Os requisitos mínimos para a competência moral envolvem, pelo menos em parte, uma 

postura racional [...] Para possuir um conceito moral, alguém precisa ter um entendimento 

mínimo dos comprometimentos justificatórios que vêm com ele. Características 

irrelevantes da situação não influenciam a moralidade de uma ação [...] [O que uma teoria 

precisa] é uma condição suficiente para o juízo moral que não ameace seu lugar no espaço 

das razões. Falta ao emocionismo uma maneira de eliminar casos de causas irrelevantes 

constituindo a essência dos conceitos morais (ALVES, 2013, p. 117-118). 
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 Assim, seria impossível manter uma conversa sobre moralidade com os sujeitos 

de dumbfounding, e, portanto, não podemos considerá-los usuários competentes de 

conceitos morais.4  Os sujeitos que não mudam de ideia ou não apresentam novas 

razões podem até estar tentando realizar juízos morais, mas não estão conseguindo. Se 

os juízos realizados por sujeitos em dumbfounding não são genuinamente morais, é 

difícil enxergar como Prinz poderia derivar deles evidência para sua teoria dos 

conceitos morais. 

 Existe uma consequência desconfortável da estratégia inspirada por Jones e 

Alves. Como o fenômeno do dumbfounding é massivo (pelo menos 80% dos 

entrevistados se recusaram a mudar o juízo), esse movimento parece sugerir que a 

maioria das pessoas é incapaz de usar conceitos morais adequadamente. Além disso, 

defensores desta interpretação dos casos de dumbfounding precisam de uma 

explicação de (i) o quê, nos casos de dumbfounding, revela esse déficit conceitual nas 

pessoas, e (ii) por que os sujeitos de dumbfounding inicialmente se esforçaram tanto 

para buscar razões que justificassem seus juízos, já que eles próprios são incapazes de 

perceber a importância das razões para discussões morais.  

Acredito que existe uma resposta para (i): em muitos casos, respostas 

emocionais nos servem como sinais de fatores moralmente relevantes — por exemplo, 

é comum sentir indignação ao perceber injustiças, ou algum tipo de desprezo por ações 

antissociais. No entanto, as histórias apresentadas pelos pesquisadores foram 

artificialmente modificadas para causar uma emoção que costumeiramente está 

acompanhada de um juízo moral sem que os fatores realmente relevantes, do ponto de 

vista da moralidade, estejam presentes. Como ilustração, imagine o tipo de nojo 

despertado pelo incesto: geralmente, esse tipo de nojo está acompanhado de 

preocupações moralmente relevantes, como os danos psicológicos e os problemas 

genéticos que o incesto pode causar. Contudo, a possibilidade destes problemas foi 

removida pelos pesquisadores, o que causa confusão nas pessoas que sentem nojo do 

incesto, porque estão manifestando uma resposta emocional que costumeiramente 

indica um fator moralmente relevante. As histórias usadas no experimento revelam, 

diriam os defensores da estratégia, a confusão conceitual entre emoções e razões 

presente na maioria das pessoas. 

                                                     
4 Se recusarmos a condição de conversabilidade em favor de uma condição mais forte para atribuir posse 
de conceitos, com certeza encontraríamos ainda mais dificuldade em atribuir competência aos sujeitos 
de dumbfounding. 
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É mais difícil encontrar uma resposta para (ii), no entanto, o que acho que 

aponta para o fato de que os sujeitos de dumbfounding são bons usuários de conceitos 

morais — afinal, eles estão, inicialmente, fazendo justamente o que se deve fazer em 

discussões morais: justificar-se. O problema é que, em algum momento, a maioria das 

pessoas desiste de justificar-se sem retirar o juízo moral. Mas essa confusão é causada 

pelas circunstâncias especiais das histórias discutidas mencionadas na explicação de 

(i). Acredito, então, que a melhor versão desta interpretação é que os sujeitos de 

dumbfounding possuem conceitos morais, só que são incapazes de utilizá-los 

corretamente nessa situação específica por causa da confusão criada pelas histórias 

dos pesquisadores. Isto é, eles são bons usuários de conceitos morais na maioria dos 

casos, mas nesse caso não são capazes de produzir juízos morais genuínos, porque 

falham em perceber a importância das razões em discussões do tipo. Isso explica (ii): 

os sujeitos procuram razões, inicialmente, porque isso é o que normalmente fazem em 

discussões morais. Esta versão da interpretação também possui a vantagem de não 

excluir a maioria das pessoas do conjunto de usuários competentes de juízos morais, 

que seria uma consequência incômoda, para dizer o mínimo. 

    

3 RISCO DE DANO: UMA RAZÃO OCULTA? 

 

Existe uma explicação alternativa dos casos de dumbfounding que envolve 

assumir que os sujeitos de dumbfounding estão respondendo a uma razão moralmente 

relevante ao realizar seus juízos. A ideia é a seguinte: algumas vezes, conferimos 

significância moral ao risco de danos que uma ação produz, mesmo que esses danos 

não sejam realizados. Por exemplo, imagine uma ação como dirigir embriagado: 

mesmo nos casos em que o motorista não causa nenhum dano, por sorte, acreditamos 

que é uma ação moralmente errada, por causa do risco envolvido. As histórias 

apresentadas pelos pesquisadores nos estudos de dumbfounding removem os danos 

atuais da situação, mas é possível que os sujeitos estejam reagindo ao “risco percebido 

de causar danos” da ação (SINNOTT-ARMSTRONG et al, 2019, p. 122). Esta 

interpretação foi sugerida por Sinnott-Armstrong, Yin e Stanley (2019).  

Se essa interpretação está correta, então os sujeitos de dumbfounding 

acreditam que o incesto, por exemplo, embora não tenha, no caso apresentado, 

produzido danos significativos, é uma atividade com chance alta de causar danos, e, 
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por isso, os dois irmãos devem ser julgados moralmente. Para testar sua interpretação, 

Sinnott-Armstrong e seus colaboradores (2019) executaram experimentos que 

associavam o risco envolvido em ações com os juízos de condenação moral, 

modificando o tipo de julgamento que os participantes poderiam fazer — por exemplo, 

em vez de apenas julgarem o caso do incesto como “moralmente errado” ou 

“permissível”, os participantes foram, em um dos experimentos, convidados a julgar a 

probabilidade de dano da atividade (de 1 a 7, com 1 sendo “muito improvável” e 7 

“muito provável) e a severidade do erro moral (de 1 a 7, sendo 1 “não é errado” e 7 

“muito errado”). Boa parte dos participantes julgava ações com maior severidade 

quanto maior era o risco de dano. Nas palavras dos autores, “juízos sobre a chance de 

causar danos previram de maneira forte e consistente os juízos sobre o erro moral” 

(SINNOTT-ARMSTRONG, et al., 2019, p. 126). 

Os resultados apontam para o fato de que os sujeitos de dumbfounding estão 

reagindo a uma razão moralmente relevante, que é o risco envolvido nas atividades 

discutidas. No entanto, os participantes são incapazes de articular esta razão. Prinz 

rejeita a ideia de que os sujeitos estejam “raciocinando com razões ocultas” porque 

acredita que é muito improvável que tantas pessoas sejam capazes de produzir 

argumentos baseados em boas razões contra um caso de incesto consensual. Mas isso 

não é exatamente verdade: os sujeitos produziram diversos argumentos contra incesto 

consensual. Já mencionei dois bastante comuns: danos psicológicos e problemas 

genéticos. Claro, essas preocupações são rebatidas pelos pesquisadores, mas isso não 

quer dizer que o risco desses problemas tenha sido eliminado (por exemplo, por mais 

que os irmãos do caso não tenham sofrido danos psicológicos, a ação é arriscada e é 

difícil prever o resultado; o mesmo vale para os problemas genéticos de gerações 

futuras, já que métodos contraceptivos sempre podem falhar). Os sujeitos parecem 

acreditar que foi uma ação irresponsável, e por isso errada do ponto de vista moral. 

Isso explica porque muitos não mudam de ideia. Essa interpretação é reforçada pelos 

resultados dos experimentos que apontam para uma relação forte entre risco de dano 

e juízo sobre a moralidade da ação. Se isto for verdade, existe apoio a razões nos juízos 

morais discutidos, o que é um problema para o emocionismo de Prinz, pois ameaça a 

afirmação de que emoções do tipo relevante são suficientes para a posse de conceitos 

morais. 

 



 

 

 
 

Gustavo Oliva de Oliveira | 147 

 

 CONCLUSÃO 

 

O emocionismo de Prinz afirma que emoções são essenciais para a moralidade. 

A versão epistêmica do emocionismo é uma teoria segundo a qual emoções são 

necessárias e suficientes para a posse de conceitos morais. Esta teoria tem a implicação 

polêmica de que razões são desnecessárias. Para apoiar a ideia de que emoções são 

suficientes (o que implica que razões não são necessárias), Prinz apresenta os 

resultados dos experimentos de dumbfounding realizados por Haidt, Björklund e 

Murphy (2000), onde sujeitos mantinham juízos morais mesmo quando admitiam ser 

incapazes de encontrar razões para eles. Segundo o filósofo, os casos mostram que 

respostas emocionais bastam para manter juízos morais. 

Examinei duas interpretações alternativas dos experimentos de 

dumbfounding: uma inspirada nas considerações de Jones (2006) e Alves (2013) e 

outra sugerida por Winnott-Armstrong, Stanley e Yin (2019).  A primeira envolve dizer 

que os juízos morais não são genuínos por não responderem a razões, que é a 

característica central dos juízos morais normais. Segundo os autores, os sujeitos não 

são usuários competentes de conceitos morais. Não acredito que essa implicação seja 

desejável, e por isso sugeri uma mudança nessa interpretação: os sujeitos são 

moralmente competentes, mas, por causa das alterações artificiais nas histórias 

apresentadas, não conseguem realizar juízos morais adequados. Acredito que essa 

interpretação é atrativa para aqueles que acreditam que o juízo dos sujeitos de 

dumbfounding não possui nenhum tipo de raciocínio ou apelo a razão.  

A segunda interpretação alternativa me parece a mais atrativa: segundo essa 

proposta, os sujeitos de dumbfounding estão reagindo ao risco de danos das ações 

relevantes, que pode ser qualificado como uma razão moralmente relevante. Embora 

as histórias dos casos de dumbfounding tenham sido construídas de maneira que 

nenhum dano atual tenha acontecido, as pessoas são capazes de identificar que as 

atitudes contêm risco de danos e são, por consequência, moralmente erradas. Esta 

conclusão é apoiada por evidência empírica que sugere que o nível de risco que os 

sujeitos atribuem às ações está relacionado fortemente à severidade dos juízos morais. 

As duas interpretações parecem superiores à interpretação emocionista de Prinz, o que 

sugere que teorias dos juízos e conceitos morais devem reservar um lugar para o 

raciocínio e o apelo a razões: entre razões e emoções, as razões parecem ser a saída. 
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Resumo 
O presente trabalho inicia questionamentos sobre o desenvolvimento da decisão 
judicial. O processo judicial é uma marcha para a atribuição de sentido, passando pela 
análise de fatos, provas e normas jurídicas. Ocorre que, em diversos casos, imagina-se 
que a decisão judicial seja técnica e sem influência de fatores individuais do intérprete. 
A imparcialidade e a influência de fatores individuais, bem como atalhos cognitivos 
fazem parte desta tomada de decisão, ainda que de maneira inconsciente. O 
posicionamento de que existe uma absoluta racionalidade nas decisões acaba por 
prejudicar o seu debate. A construção de sentido da decisão jurídica deve ser, assim, 
passível de reconstrução e controle para que possamos excluir elementos pessoais, 
tidos como interpretações privadas. É nesse patamar que a pesquisa que se inicia, 
busca entender os reflexos e influências destes atalhos e vieses cognitivos, bem como, 
a possibilidade deste controle. 
Palavras-chave: Decisões judiciais. Controle. Automatismos. 
 

1 Introdução 

 

A cada impulso que nos submetemos, passamos a criar imagens, sentidos, 

percepções e reflexões sobre objetos e fatos. A cada novo fato, é possível que um novo 

sentido possa ser construído, da mesma forma que podemos fazer retornar sentidos já 

construídos por situações anteriores. 

A experiência pode também fazer alterar os sentidos, imagens e construções já 

realizadas. Cada novo impulso, pode representar um retorno ao passado, como 

também uma nova construção que se apresenta. Para Merleau-Ponty (1991, 14), 

 

O pensamento não abre brechas no tempo, continua a esteira dos pensamentos 

precedentes, sem sequer exercer o poder – que presume – de traçá-la, de novo, assim como 

poderíamos, se quiséssemos, rever a outra encosta da colina: mas para quê, uma vez que a 

colina está ali? Para que me certificar de que meu pensamento de hoje abarca o meu 

pensamento de ontem? Estou ciente disso, já que hoje vejo mais longe. Se penso, não é 

porque salto para fora do tempo num mundo inteligível, nem porque recrio toda vez a 

                                                     
1 Doutorando em Filosofia (PUCRS), com bolsa parcial CAPES. Email: niltonclmedeiros@gmail.com 
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significação a partir do nada, é porque a flecha do tempo arrasta tudo consigo, faz com que 

os meus pensamentos sucessivos sejam, num sentido secundário, simultâneos, ou pelo 

menos que invadam legitimamente um ao outro. Funcionam assim por construção. Estou 

instalado sobre uma pirâmide de tempo que foi eu. Tomo distância, invento-me, mas não 

sem meu equipamento temporal. 

 

O sentido é construído internamente, mas também externamente. Interagimos 

com o mundo, interpretamos, construímos imagens, sentidos do que está a nossa volta 

e ao que nos é submetido. Aprendemos a gostar, a divergir, a mostrar nossas 

preferências. 

São atos normais da vida cotidiana. Ocorre que, nosso objeto de estudo é a 

decisão judicial. Será que, ao decidir uma questão jurídica; ao ler institutos jurídicos 

valores e hierarquias constitucionais, por exemplo, não passamos a agir da mesma 

forma? 

As normas jurídicas são um emaranhado, possuindo sentido em suas partes, 

mas também, ao ser atribuída como um todo. Ocorre que, ao intérprete não é permitido 

a atribuição de sentido a partir de seus desejos e preferências. Da mesma forma, não 

se executa aquilo que se elabora. 

Para manter a adequação na tomada de decisão, precisamos fortalecer a 

separação de poderes, onde o julgador não aplica a regra que este criou. Admitir uma 

elevada amplitude decisória seria enfraquecer a separação dos poderes, anulando a 

própria regra. 

Desta feita, existe a necessidade na realização de controle da tomada de 

decisão. Para Inocêncio Mártires Coelho (2003, p. 42), “intérpretes finais da 

Constituição e juízes últimos de sua própria autoridade, esses tribunais – aliás com 

ampla aceitação nas sociedades democráticas – acabam virando legislaturas sem 

mandato [...]”. 

O trabalho interpretativo tem o dever de demonstrar o caminho percorrido até 

se chegar ao produto interpretativo que se aplica ao caso concreto. Ao julgador não é 

lícito decidir com base em sua conveniência, nem resolver disputas judiciais pelo 

entendimento do que seria seu conceito de retidão. 

Assim, devemos questionar: a cada decisão, somos capazes de excluir 

interesses e vieses, automatismos e preferências? Da mesma forma, também merece 
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questionamento que tipo de controle possa ser realizado para que se tenha a aplicação 

adequada do Direito. 

Se não existem meios de realizar o controle da decisão judicial, passamos a 

viver um estado de insegurança jurídica. Cada um passa a aplicar a norma jurídica pelo 

entendimento individual. Passamos a ter uma relação sujeito-objeto, em que teremos 

tantas interpretações, quantos forem os sujeitos. 

 

2 As armadilhas cognitivas 

 

A tomada de decisão pode ser analisada sob os mais diversos aspectos, como 

na filosofia, medicina, psicologia, direito, economia e demais ciências. Em muitos 

sentidos, decidir, pode ser indicado como escolher. Nesse patamar, teríamos escolhas 

sem qualquer tipo de fundamentação, não sendo aceitas no debate científico. 

Para Kahneman, temos dois sistemas trabalhando em nosso cérebro. O 

sistema 1 é rápido, toma decisões com rapidez e baixo gasto energético. Não precisamos 

raciocinar ou fundamentar nossa decisão, pois ela aparece rapidamente. O sistema 2 é 

lento, com alto gasto de energia e precisamos refletir e fundamentar nossa tomada de 

decisão. Para Kahneman (2012, p. 61), 

 

Inteligência não é apenas a capacidade de raciocinar; é também a capacidade de 

encontrar material relevante na memória e mobilizar a atenção quando necessária. 

A função da memória é um atributo do Sistema 1. Entretanto, qualquer um conta 

com a opção de reduzir a velocidade para empreender uma busca ativa na memória 

por todos os fatos relevantes possíveis – assim como poderia diminuir para 

verificar a resposta intuitiva no problema do bastão e bola. O grau de checagem e 

busca deliberadas é uma característica do Sistema 2, que varia de indivíduo para 

indivíduo. 

 

É no sistema 2 onde temos o controle, avaliamos a melhor decisão, ainda que 

outra tenha sido a que nos primeiro veio à mente. O sistema 1 é impulsivo e automático, 

devendo ser reparado e avaliado pelo sistema 2 para controlar seus impulsos, onde 

houver necessidade de uma reflexão para uma decisão mais complexa. 

Outra forma de prevenir a má atribuição de sentido é entender que o Sistema 

1 irá conferir a maior quantidade de decisões possíveis, quando não houver 
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necessidade de um aprofundamento em determinada questão. O problema é que, se 

estivermos diante de ilusões cognitivas, a decisão será erroneamente resolvida pelo 

Sistema 12. 

As sugestões do Sistema 1 a ponto de resolver a tomada de decisão deve ser 

questionado, fazendo com que haja atuação do sistema 2 e, verificar se realmente é a 

mesma decisão a ser tomada. No processo judicial, existem provas, pedidos 

formulados, prisões em determinados casos, e o magistrado necessita tomar dezenas 

de decisões diárias em um curto espaço de tempo. 

Em muitos casos, entenderá que determinados casos estão em posição default, 

ou seja, aquele grupo de decisões que toma rotineiramente e sempre em um mesmo 

sentido. Ocorre que, entender que as decisões serão sempre as mesmas, é ferir os 

princípios do contraditório e da ampla defesa em que o magistrado deve avaliar as 

questões inerentes àquele processo em específico, e não a partir do seu posicionamento 

rotineiro, podendo incluir algum fato em específico que faça com que a decisão possa 

vir a ser alterada. 

Para garantir a utilização do sistema 2 na tomada de decisão, a legislação 

indica que o magistrado deve realizar um rápido apurado de tudo que aconteceu no 

processo, com as principais teses de defesa e acusação, as provas coletadas e em que se 

fundamenta sua decisão. Com isso, dificulta que a decisão seja tomada em apenas 

automatismos e vieses cognitivos, ou que se esteja diante de uma ilusão cognitiva. 

Na visão de Blackburn, desenvolvemos uma ética que fica clara através de 

nossas reações que desenvolvem nossa personalidade, determinando influências, 

atitudes, emoções e escolhas que passamos a fazer. Isso deve ficar claro para que pré-

julgamentos não possa comprometer como as decisões realmente deveriam ser 

tomadas para que não alterem a forma como deveríamos raciocinar e determinada 

questão. Para Blackburn (1998, p. 5), 

 

 

 

                                                     
2“A pergunta que se faz com mais frequência sobre as ilusões cognitivas é se elas podem ser dominadas. 
A mensagem desses exemplos não é encorajadora. Como o Sistema 1 opera automaticamente e não pode 
ser desligado a seu bel-prazer, erros do pensamento intuitivo muitas vezes são difíceis de prevenir. Os 
vieses nem sempre podem ser evitados, pois o Sistema 2 talvez não ofereça pista alguma sobre o erro. 
Mesmo quando dicas para prováveis erros estão disponíveis, estes só podem ser prevenidos por meio do 
monitoramento acentuado e da atividade diligente do Sistema 2”. (KAHNEMAN, 2012, p. 38). 
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Speaking in terms of input and output will prove useful, but it is right to register 

two warnings. First, it does not prejudge the question of how much thought or how 

much rationality may be involved in the transition. It is not intended to imply a 

simple chute or conveyor belt whereby we mechanically or automatically find some 

things generating some responses. The response can indeed be automatic, as when 

'without thinking' we find some behaviour repellent, or the reverse. But there may 

be nothing mechanical or automatic about it. On the contrary, it may take the most 

delicate exercise of observation and imagination to represent a situation to 

ourselves in ways that even suggest a particular reaction or verdict, and even then, 

we may draw back from giving it, demanding further knowledge, or further 

thought. Sometimes we may scarcely know what to look for, or what to find 

relevant. Selecting certain features of a situation as the ethically salient ones is a 

process that we practice, and that will change with education and experience. 

 

É nesse aspecto que podemos aproximar a preocupação de Kahneman com 

Blackburn, onde se deve ter parcimônia em realizar decisões por automatismos ou 

juízos previamente estabelecidos, contrariando a forma com que a decisão realmente 

deveria ser tomada. 

Ainda no desenvolvimento de Blackburn, devemos encontrar um equilíbrio 

reflexivo, em que haja coerência na tomada de decisão em uma estrutura intersubjetiva 

que justifique e oriente as escolhas feitas. Para o autor,  

 

So what else could we be looking for? Truth, we surely agree, is the goal of enquiry. 

But if enquiry must be content with a terminus in a coherent, interlocking 

structure, a “reflective equilibrium” in which all our beliefs about a subject matter 

fit together—if there are no serious doubts that need laying to rest—then why not 

say that this is just what truth consists in? Why not settle for coherence, which we 

can obtain, as opposed to the fantasy of a confrontation between our beliefs, over 

here, with the facts, over there, which we cannot? This is the suggestion of the 

“coherence theory of truth” (BLACKBURN, 2018, p. 25-26). 

 

Interpretações particulares, preferências e escolhas internas, sem a devida 

confrontação pela definição normative não devem estar inseridas nas decisões 

judiciais3. Para tanto, a análise intersubjetiva se faz necessária para maior adequação 

                                                     
3“The processes by which our beliefs change and are updated typically start with causal impacts from 
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e conformidade da decisão. 

 

3 A realização de controle na tomada de decisão 

 

Para avaliar uma decisão, é necessário entender os limites e possibilidades 

diante do caso concreto. Sob o prisma de decisões “isentas”, de busca pelo “justo” e 

pela “adequação” ao caso prático, somos surpreendidos por interpretações privadas. 

Entender as etapas da tomada de decisão é exercitar o controle e limites que 

podem ser realizados sem que haja violação da separação dos poderes ou tomar 

decisões ilegítimas. 

 

As etapas do processo de tomada de decisão podem ser teoricamente agrupadas 

em quatro categorias. Na primeira etapa, (i) a informação é disponibilizada, ou por 

meio da percepção sensorial, ou da memória. A seguir, (ii) ocorre o “julgamento”, 

aqui entendido como a avaliação ou discriminação dessa informação ou estado de 

coisas. Com base nas suas preferências, o indivíduo (iii) escolhe, selecionando, a 

partir de diferentes opções, o curso de ação desejado, o que configura a “decisão”, 

no sentido estrito. A partir dessa decisão, resulta (iv) um comportamento ou ação 

no mundo exterior. (HORTA, 2019, p. 87). 

 

O presente estudo é feito de uma maneira embrionária para o debate dos vieses 

cognitivos. Devemos tratar pela relação sujeito-sujeito, possuindo caráter 

intersubjetivo, possuindo menor diversidade das respostas, da mesma forma que será 

possível realizar um controle e, ao mesmo tempo, evoluir na tomada de decisão, 

entendendo os fundamentos para tanto (da resposta e/ou de possível alteração). 

A ausência de reconhecimento e análise dos vieses cognitivos faz com que 

tenhamos na prova testemunhal (através da memória humana) uma imagem fidedigna 

e real da realidade, quando se tem desvirtuações, interpretações, vontades e 

preferências pessoais, proximidade que auxiliam na construção desta imagem e, até 

imaginar que pode vir a cometer ou estar naquela posição um dia.  Quantas  vezes  não 

                                                     
our environment, and when these are surprising, they change our mind. If we think it is safe to cross the 
road, it is the looming truck that forces us to change our mind, and a fortunate adaptation it is that we 
do so. The words of other people may or may not manage to do the same, and once we guess that 
someone is advancing a scurrilous story about a good bishop’s death just because he finds the idea rather 
funny, credibility flies out of the window”. (BLACKBURN, 2018, p. 34). 
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se entende por possível ou lícita uma conduta, por ser praticante de tal postura. 

A própria pesquisa sobre os vieses cognitivos possui escopos distintos, 

interesses, observando um ângulo ou viés diferente (econômico, jurídico, biológico, 

psicológico, linguístico, filosófico...). 

As pessoas podem ser influenciadas em assuntos com carga moral elevada em 

que se desvirtua o entendimento, o fundamento para adequar aos interesses ou 

escolhas individuais. A fundamentação está em reconstruir a decisão obtendo o mesmo 

resultado, capaz de questionar, criticar, desenvolver, buscar novas soluções. 

O direito é produção linguística ao qual o sujeito interpreta, atribui sentido. 

Por ser o direito um fenômeno social, inúmeros valores, elementos políticos, filosóficos 

passam a influenciar na construção das normas, devendo esses elementos ser tidos pela 

coletividade. Da mesma forma a sua interpretação deve ser realizada 

intersubjetivamente, desta vez pela comunidade jurídica. As escolhas normativas são 

democraticamente reconhecidas, onde são coletivamente (pelo judiciário) debatidas 

entendendo os limites da aplicação e da interpretação. Em nenhum dos casos, entende-

se o elemento individual criador de sentido. As prioridades, escolhas, são definidas 

através das normas. A decisão judicial deve ser passível de reconstrução e controle. 

A postura para desenviesar o pensamento é buscar identificar a correção nos 

pronunciamentos através do desenvolvimento do processo, de construção de sentido e 

de produção da decisão judicial. 

 

4 Considerações Finais 

 

Vimos que a tomada de decisão ocorre nas mais diversas ciências. A atual 

pesquisa está em fase de desenvolvimento na busca de que possamos entender melhor 

os elementos que compõem esta análise e como minimizar os reflexos de escolhas 

particulares. 

Decidir, juridicamente, não é apenas escolher, mas também, fundamentar, de 

maneira que a decisão possa ser reproduzida e controlada. Pensar a interpretação é ter 

amplo espaço ao debate, sendo a intersubjetividade o plano para o melhor 

desenvolvimento na seleção dos melhores fundamentos. 

Não será toda decisão em que iremos reconstruir seus fundamentos e avaliar, 

pois inconscientemente nosso pensar busca atalhos para que a decisão seja tomada de 
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maneira célere. Buscar os limites e minimizar aspectos pessoais será de grande valia 

para afastar escolhas e decisões particulares. 
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Resumo 
Supostamente, para Foucault, no século XVII se instauraram novas formas de controle 
da sexualidade, o filósofo alega que tal fenômeno converge com a ascensão do 
capitalismo e a criação do novo modelo burguês de família. A sexualidade passa então 
a ser relegada à esfera jurídica, por conseguinte, a virada do século XVII para o início 
do XVIII, trouxe para além da experiência jurídica, a nova ciência da sexualidade. As 
novas ciências criaram então, por assim dizer, um “dispositivo da sexualidade” 
paralelo ao dispositivo jurídico, que teria como principal papel, a atuação na criação 
de uma “anatomia do sexo” que ultrapassariam séculos e chegaria aos atuais dias. 
Judith Butler, por sua vez questiona a hipótese foucaultiana e diz se tratar de uma 
análise estritamente ligada à homossexualidade masculina, levando assim, a 
instituição de um falocentrismo que colocaria não apenas a mulher, mas todo sujeito 
feminino em condição alheia de seu gênero e refém a uma sexualidade normativa e que 
há uma diferença crucial entre gênero e sexualidade, que pode ser vista principalmente 
pela atuação da “performatividade de gênero”. Ambos os teóricos ambicionam, a seus 
modos, discutir questões que se relacionam na esfera do poder, qual discurso o cria e 
o dá direito a vida. A presente pesquisa objetiva demonstrar suas diferenças e as 
correlações de ambos autores supracitados e a relação do sujeito com o discurso de 
poder. Enfatizando ainda que, Foucault não teve contato com as críticas de Butler e 
que a autora não almejou em seu projeto formular um complemento à hipótese 
foucaultiana, por fim desejamos também propor críticas sobre a teoria dos dois autores 
citados. 
Palavras-chave: sexualidade, performatividade, dispositivo, gênero, sujeito. 
 
 

Michel Foucault e Judith Butler são autores que teoricamente possuem 

posicionamentos avessos em suas produções. Entretanto, dividem, por assim dizer, 

discussões em problemáticas parecidas. A questão do poder e sua relação com o 

discurso surge como principal expoente entre as análises dos dois. Foucault 

desenvolveu seu método de análise denominado de “genealogia crítica”, visando a 

entender a construção do poder a partir de “uma análise histórica das condições 

políticas de possibilidade dos discursos” (MACHADO, 2007, paginação irregular). 

Para Foucault, entender a relação da construção histórica entre poder e saber, 

minuciosamente, nas sociedades modernas ditas capitalistas, poderia nos levar à 
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compreensão da relação estreita entre Estado e Poder. Em outras palavras, levaríamos 

a entender a construção de nossas sociedades. Seriam, para Foucault, os objetos de 

análise desse discurso: “o monstro humano [...] as figuras meio do ser meio homem 

meio besta [...] os hermafroditas [...] O indivíduo a corrigir [...] O onanista.” 

(FOUCAULT, 1997, p. 61-63, grifos nossos) os sujeitos- alvos do que mais tarde, em 

seu pensamento, ele viria denominar “dispositivo da sexualidade”. Os dispositivos, 

para o autor, pertencem a duas naturezas complementares: o discurso e sua prática 

empírica. Esses elementos são engendrados por poder, técnicas e saberes. 

Butler, por sua vez, inspirada fortemente por Hegel e Foucault, formulou sua 

“crítica genealógica” que almeja desestabilizar o que se tem tomado por “sujeito”. Para 

isso, ela denominaria ainda, que sua análise é “uma genealogia crítica das ontologias 

de gênero” (SALIH, 2015, p. 18). Seu trabalho pode ainda ser compreendido como não 

sendo uma análise minuciosa do nascimento ou da origem do gênero, mas de como 

seus efeitos reprodutivos são criados por meio do discurso na sociedade, o que 

consequentemente acrescentará ao indivíduo uma identidade. O efeito manifestado 

pelo sujeito, para a autora, seria como uma “performatividade”. Se constituiria, 

portanto, algo próximo do que Foucault formulou sobre os dispositivos. Um discurso 

repetitivo de determinados comportamentos entendidos como papéis de gênero e suas 

experiências individuais.  

Por fim, a presente pesquisa tem como caráter fundamental demonstrar as 

principais diferenças entre os autores e suas correlações ao longo de seus trabalhos, 

em especial a discussão sobre “sujeito” e sua relação com o “discurso de poder” que 

surge em ambos. Há também a necessidade do esclarecimento dos principais conceitos 

abordados que serão fundamentais para chegar aos resultados, sendo estes: 

“dispositivo da sexualidade” e “performatividade de gênero”. Para tal, foi usado como 

método principal a análise das História da Sexualidade I: a vontade de saber (2018) 

de Michel Foucault e Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade 

(2017) de Judith Butler como bibliografia primária, o uso de hermenêutica filosófica e 

tendo ainda uma gama de pesquisas bibliográficas (livros, artigos etc) complementares 

para a obtenção de resultados qualitativos para se chegar a um resultado satisfatório.   
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Brevidade dos métodos genealógicos e do “dispositivo da sexualidade” 

 

Em História da Sexualidade (1976), Foucault desenvolve uma genealogia da 

sexualidade, buscando primeiro refletir sobre a relação entre as tecnologias de poder 

e os dispositivos surgidos no interior dessa relação de saber-poder. A partir disso, o 

pensador busca entender as relações entre sujeito-poder, sujeito-espaço e as relações 

propriamente ditas entre as práticas discursivas e não-discursivas. 

 

O método genealógico consiste em um instrumental de investigação voltado à 

compreensão da emergência de configurações singulares de sujeitos [...] A 

genealogia do sujeito moderno desdobra-se no exame de três dispositivos 

distintos: o disciplinar, que toma o corpo como foco de estratégias de saber-poder, 

desenvolvendo tanto uma microfísica do poder quanto uma anatomia política dos 

indivíduos; o dispositivo de segurança que desenvolve uma biopolítica das 

populações, considerando o ser humano como espécie; e o dispositivo da 

sexualidade, que emerge do questionamento e da intervenção em relação ao 

sujeito, considerando distintos modos de subjetivação. (MORAES, 2018, s.p.) 

 

O projeto de Foucault, assim como de outros em seu tempo, surgiu em um 

espectro de Estudos Gays e Lésbicos. A sua emergência na esfera dos estudos sobre 

sexo e sexualidade ganhou aspectos estruturalistas, de modo que suas indagações e 

reflexões buscam apresentar parâmetros sócio-políticos da suposta repressão causada 

pelo poder-discurso nesses campos. Seus escritos tiram do cerne principal da 

discussão os discursos médicos sobre  a sexualidade e o sexo, que rondava o contexto 

da década de 1970,  e traz ao século XX a discussão sobre  a sexualidade e o sexo de 

uma nova forma, assumindo outros caracteres, precisamente políticos: 

 

As with other aspects of human behavior, the concrete institutional forms of 

sexuality at any given time and place are products of human activity. They are 

imbued with conflicts of interest and political maneuvering, both deliberate and 

incidental. In that sense, sex is always political. (RUBIN, 1993, p.3) 

 

Ainda, Gayle Rubin nos informa que: 
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Michel Foucault The History of Sexuality has been the most influential and 

emblematic text of the new scholarship on sex. Foucault criticizes the traditional 

understanding of sexuality as a natural libido yearning to break free of social 

constraint. He argues that desires are not preexisting biological entities, but rather, 

that they are constituted in the course of historically specific social practices. He 

emphasizes the generative aspects of the social organization of sex rather than its 

repressive elements by pointing out that new sexualities are constantly produced. 

And he points to a major discontinuity between kinship-based systems of sexuality 

and more modern forms. (RUBIN, 1993, p. 10) 

 

Os empreendimentos de Foucault pretendem romper de vez com os estudos 

médicos, frutos ainda de uma herança vitoriana do século XIX que por muito tempo 

buscou dentro do escopo da literatura médica a patologização das sexualidades ditas 

“desviantes”. Entre essas últimas, despontam principalmente a homossexualidade 

masculina e a homossexualidade feminina. Além disso, Foucault está buscando em sua 

obra mostrar que existem falácias nesses discursos e que, segundo o mesmo, a suposta 

“repressão” afirmada por alguns teóricos como Sigmund Freud e Wilhelm Reich, não 

existiu. 

Partindo da análise do poder disciplinar estabelecido em Vigiar e Punir, 

Foucault, posteriormente, definirá sua análise objetivamente como uma "analítica do 

poder”. O poder não deve, segundo a perspectiva do autor, ser analisado apenas em 

sua forma jurídico-discursiva. Diz-se que o poder está intrinsecamente ligado à noção 

de “direito” e de “lei”, de certa maneira esta noção faz parte do que seria o poder, 

todavia, Foucault nos alerta que o poder não age em conformidade de dispositivos, ele 

não é o mesmo em suas aplicações (FOUCAULT, 2018, p. 92), caso contrário, o 

dispositivo jurídico da lei fácilmente poderia ser reduzido a apenas um elemento 

negativista, que limita e faz ocultar. Essa visão negativista e linear do poder entre 

dispositivos explicaria a veracidade da hipótese repressiva, entretanto, se sabe que esta 

não é correta. 

Para que fique mais clara a definição de “dispositivo” e sua relação com a 

sexualidade, Edgardo Castro esclarece-a como sendo: “a rede de relações que podem 

ser estabelecidas entre elementos heterogêneos: discursos, instituições, arquitetura, 

regramentos, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições 

filosóficas, morais, filantrópicas, o dito e o não dito” (CASTRO, 2009, p. 124). Nessa 
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perspectiva, na relação dispositivo-poder, o dispositivo atuará como a sustentação e a 

prática do poder na esfera do discurso e da realidade. 

Diante dessa relação entre ambos, viria a ganhar força, supostamente, a 

hipótese da ascensão da família burguesa, do capitalismo e a guinada da revolução 

francesa entre o final do século XVIII e o início do século XIX – que coincide com o 

surgimento das ciências biológicas e médicas institucionalizada. A revolução trouxe 

consigo grandes mudanças sociais no modelo de família, da medicina tradicional e 

modos de governar o Estado que afetaram diretamente esse novo discurso sobre a 

sexualidade. Esse conjunto de fenômenos culminou no surgimento do que Foucault 

chamou de “biopoder” ou em outras palavras: “o conjunto dos mecanismos pelos quais 

aquilo que, na espécie humana, constitui suas características biológicas fundamentais 

vai poder entrar numa política, numa estratégia política, numa estratégia geral de 

poder” (FOUCAULT, 2008, p. 3). 

O biopoder é em seu núcleo constituído de vários dispositivos, podendo ser os 

dispositivos jurídicos, dispositivos familiares, dispositivos de segurança, dispositivos 

de saúde, entre outros. Destaca-se aqui o dispositivo da sexualidade que a partir do 

século XVIII, com o surgimento dessa nova forma de poder, em sua forma primária 

assumirá, no regime do poder disciplinar, o controle da saúde da(s) população(ões), 

configurando, assim, o que foi abordado no tópico anterior, os corpos dóceis que 

servirão útil e exaustivamente à constante exploração do capitalismo. No regime que 

se segue, o biopoder aplicado ao dispositivo da sexualidade irá inaugurar novas 

ferramentas de controle dos sujeitos. A partir desse momento, é acrescentado ao 

indivíduo uma subjetividade. Antes, esse mesmo indivíduo, a tinha reclusa e 

constantemente disciplinada. “Nesse dispositivo, produz-se um novo tipo de 

subjetividade, a do indivíduo que traz dentro de si uma interioridade única, uma alma 

incorporal, passível de ser disciplinada e apta a ser acessada por diferentes saberes e 

técnicas” (SILVA, 2015, p. 292). Será fundamental nessa construção a participação das 

ciências médicas, a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, e também instituições da 

educação, destacando-se a pedagogia.  

A partir dessa relação entre a construção dos saberes das áreas supracitadas e o 

dispositivo da sexualidade, Foucault identifica em sua hipótese que se sua veracidade 

puder ser confirmada a partir dos argumentos históricos e políticos, então: 1) a 

sexualidade é uma construção que surge dentro dos espectros de um dispositivo 
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tecnológico e biotecnológico complexo; 2) o dispositivo da sexualidade, partindo da 

premissa que o poder não é linear,  não age em conformidade simétrica entre os 

dispositivos anteriormente citados dessa forma não se produz os mesmos efeitos 

(FOUCAULT, 2018 [1976], p. 139); e por fim 4) que podemos pensar uma sexualidade 

polimorfa, em outras palavras, diferente entre classes econômicas, políticas e sociais. 

 

Performatividade de gênero 

 

Naturalmente, a influência da obra de Foucault causou impacto em vários 

âmbitos do conhecimento e da pesquisa, em especial nas ciências sociais, médicas e na 

filosofia. “L’influence de Foucault sur le monde de la recherche en matière de sexualité 

et de genre, fut importante. [...] Les théories foucaldiennes seront reprises par les 

Queer Theories, notamment par Butler et Rubin” (LEGOUGE, 2012, p. 19, grifos 

nossos). Butler, não diferente de outros autores, se apropriou também das formulações 

sobre o poder trabalhadas por Foucault em Vigiar e Punir e no volume I da História 

da Sexualidade, para formular sua teoria da performatividade de gênero. Foi a partir 

da percepção foucaultiana sobre a criação de um “sujeito” fruto do poder, que Butler 

se apropriou, trazendo à luz do mundo da filosofia novas formas de pensar nossa 

relação com o outro e com a sociedade. 

Butler, em seu prefácio na obra Problema de Gênero: feminismo e subversão 

da identidade, diz que a genealogia formulada por Foucault, a partir da influência de 

Nietzsche, não seria capaz de profundas investigações sobre a formulação da 

identidade, um dos objetivos propostos na História da Sexualidade. Butler diz que a 

crítica genealógica foucaultiana ocupa-se apenas de entender as raízes dos problemas 

da sexualidade e sua relação com instituições de poder. A respeito disso, a pensadora 

alega: 

Em vez disso, ela investiga (a crítica genealógica foucaultiana) as apostas políticas, 

designando como origem e causa categorias de identidade que, na verdade, são 

efeitos de instituições, práticas e discursos cujos pontos de origem são múltiplos e 

difusos. (BUTLER, 2017, p.10, grifos nossos) 

 

Ao empreender sua análise no nível do campo da linguagem e dos discursos, 

assim como fez Foucault, Butler se apropria do mesmo mecanismo de análise para 
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ressignificar a noção de identidade de gênero, formulando, por assim dizer, uma 

genealogia crítica (BUTLER, 2017, p. 10) que tem suas bases nas categorias de gênero. 

 

Para Butler é nas práticas performativas de reiteração que se dão, através das 

dimensões simbólicas da linguagem e da cultura, as relações, a partir de então, os 

corpos tornam-se passíveis de serem pensados. (REBELO; AMAZONAS, 2014, p. 

1468) 

 

Segundo a teoria butleriana, o sujeito é fruto de determinados discursos que o 

modelam e remodelam. Ele se constrói baseado em experiências sociais e históricas 

passadas e sua finalidade é dar-lhe uma identidade não-natural, que acaba sendo uma 

constante repetição social. Butler busca em suas pesquisas mostrar que sexo/gênero, 

entretanto, assume perspectivas não-similares. A identidade de gênero, logo, estaria 

em um âmbito não-natural que denominamos “cultura”. “La cultura se refiere a todos 

los estilos de vida, los rituales, las ceremonias, las expresiones artísticas y tecnológicas, 

los sistemas de creencias, los sentidos expresados en las relaciones sociales, etc” 

(ARÁUZ, 2008, p. 49). 

A frase inicial do volume II de O Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, 

“ninguém nasce mulher, torna-se mulher” (BEAUVOIR, 1960, p. 9), reflete bem a 

posição que o feminismo da terceira onda (ainda nesse espectro da discussão da 

cultura) buscará inaugurar.  Ela ilustra as condições de existências da mulher 

enquanto agente que vive à margem do que a autora chama de “Todo”, assumindo a 

posição de um “Outro”. Este Outro, representado pela figura feminina, difere do 

masculino mediante uma iniciação e distinção causada ainda na infância pela figura 

paterna (BEAUVOIR, 1960a, p. 14), distinção essa, que é mediada principalmente pela 

figura do falo como objeto inicialmente de um desejo da própria criança, como um 

brinquedo, e por conseguinte, dos que a cercam. Pondo o masculino em um patamar 

de um status forte, solitário e completo em si próprio. 

A filósofa aponta ainda que para além da figura e da construção de ações e 

normatizações que se criam mediante os órgãos genitais no nascimento e na fase 

infantil, outro aspecto diferencia o Todo e o Outro na infância: “é através de olhos 

masculinos que a menina explora o mundo e nele decifra seu destino” (BEAUVOIR, 

1960a, p. 30). 
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A narrativa feminina, segundo a pensadora, é a de que a construção de uma 

identificação do feminino se deu por muito tempo pela narrativa masculina, legando 

ao homem o papel de construtor, narrador e historiador. Enquanto para a figura 

feminina restou apenas conformar-se com tal postura social e sonhar com sua futura 

passividade (BEAUVOIR, 1960a, p. 66). O Segundo Sexo se torna, assim, uma das 

primeiras grandes influências do século passado a repensar o feminismo, as condições 

das mulheres na cultura, em classes, no trabalho e sua história.  

Butler, influenciada também por Beauvoir, desenvolve sua crítica mudando seu 

foco das ciências biológicas e humanas ao campo estrito da linguagem. Estando de 

acordo com a percepção de poder de Foucault, Butler argumenta contra a tese de 

Beauvoir, usando como premissa a condição linguística do que se entende por 

“mulher” na ótica do feminismo. Enquanto em Beauvoir o conceito de mulher é 

universal e têm uma mesma constituição epistêmica para todos os sujeitos abarcados 

por este, Butler opta por um caminho diferente. Para a autora, “o próprio sujeito das 

mulheres não é mais compreendido em termos estáveis ou permanentes” (BUTLER, 

2017, p. 18). Diante da crítica do conceito de sujeito estável do feminismo, Butler 

percebe e argumenta ainda que o conjunto de fatores que levam a questionar essa 

fundação é a noção de ser ontológico pré-social, ou seja, o sujeito antes do 

reconhecimento jurídico e complementa seu argumento, afirmando que há uma série 

de intersecções que relacionam classe, raça e sexo.  

A partir dessa crítica, a autora funda sua teoria da performatividade de gênero, 

na qual as noções de gênero partem de uma constante repetição e imposição social a 

indivíduos, fundado principalmente no comportamento heterossexual. Com isso, a 

autora está dizendo que o modelo tradicional de relação entre homens e mulheres, 

particularmente no modelo de família heterossexual, lido historicamente como 

comportamento biológico natural a todo sujeito é em si prórpio uma construção. Para 

a autora, esse comportamento tem sua base maior no falocentrismo social. 

Historicamente o homem foi e ainda é a figura que se sobressai em vários momentos 

por meio da opressão e da subjugação do feminino. Da filosofia aos grandes reinados 

e aos grandes movimentos sociais como a revolução francesa.    

   

Afirmar que a política exige um sujeito estável é afirmar que não pode haver 

oposição política a essa afirmação. Com efeito, essa afirmação implica que uma 

crítica do sujeito não pode ser uma crítica politicamente informada, mas antes, um 
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ato que põe em xeque a política enquanto tal. Exigir o sujeito significa tomar de 

volta o domínio do político e essa espécie de execução judicial, instalada 

analiticamente como uma característica essencial do político, impõe as fronteiras 

do domínio do político de tal forma que essa imposição fica protegida do exame 

político. (BUTLER, 2013, p. 13). 

 

O sujeito estático em voga, presente no feminismo, está também presente na 

sociedade. No exame político, ainda se usa o sexo como premissa da normatização de 

gênero. A autora destaca esta relação surgida ao longo da história, assim como 

Foucault. O sexo é um elemento construído socialmente, como visto em Foucault. 

Butler parece estar alinhada também a esse pensamento, contudo, a autora argumenta 

ainda contra a noção de “Mulher” de Beauvoir, sobre os aspectos do sexo, que para 

Butler, Simone não parece entender. 

Sua afirmação aqui já colocada da inauguração do volume II de O Segundo 

Sexo, parece exigir em sua afirmação conceitual um sexo fixo amarrado a um corpo e 

que será efetivo na manifestação do gênero. O argumento de Butler pode ser 

esclarecido nas seguintes premissas: 1) o sexo e gênero são radicalmente distintos, 2) 

um indivíduo - a exemplo, uma mulher - não precisa necessariamente ter um sexo “X” 

para ser mulher, assim como um homem também não precisa e 3) dada a radical 

distinção entre sexo, corpo e gênero, pode-se concluir que um determinado corpo 

sexuado pode dar abertura para uma variedade de gênero. 

Butler, em defesa de seu argumento, apresenta o que diferencia sexo e gênero. 

A autora aponta aquela que seria a “sátira do gênero” a Simples Performance Artística, 

uma forma de demonstrar a efetividade de uma “falsa” Performatividade de Gênero 

por meio da Drag Queen. “A performance da drag brinca com distinção entre a 

anatomia do performista e o gênero que está sendo performado.” (BUTLER, 2017, p. 

237, grifos do autor). Desse modo, a hipótese teórica de Butler revela três níveis de 

relação com o discurso da construção linguística do gênero: 1) sexo essencialmente 

corporal, 2) identidade de gênero e 3) performatividade de gênero. 

 Em outras palavras, a dimensão do gênero não pode ser pensada em uma 

“essência” da masculinidade e da feminilidade através do sexo e que, para além disso, 

a identidade assumida pelo sujeito não é natural dele, mas lhe é apresentada por meio 

da fabricação da realidade social e nesse contexto a performatividade de gênero se 

caracteriza como a manifestação dessa identidade fictícia. A exemplo disso, se pode 
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ver a sátira da Drag que anatomicamente pertence a uma outra identidade e um outro 

sexo, mas que livremente performa outras identidades e mostra em sua “montagem” o 

exagero que essa idade fictícia do gênero pode ter.  

 

Considerações finais 

 

Entre os relatos anteriormente citados, podemos concluir que os sujeitos de 

Butler e de Foucault e suas formas de pensamento e pesquisas são muito próximos. 

Por meio da genealogia de ambos os autores, percebemos que há um amplo espectro 

de investigação entre a relação de poder-sujeito, sexo-sujeito, sexo-gênero, em suas 

formas particulares que não necessariamente são complementares. Ainda sobre o 

sujeito foucaultiano, Butler, em Relatar a Si Mesmo: crítica da violência ética (2017), 

crítica o sujeito ontológico do autor, apontando que:  

 

Se concluirmos que o fato de Foucault não pensar o outro é decisivo, 

provavelmente teremos negligenciado o fato de que o próprio ser do si-mesmo é 

dependente não só da existência do outro em sua singularidade… mas também da 

dimensão social da normatividade que governa a cena de reconhecimento. [...] Se 

e quando, na tentativa de conceder ou receber um reconhecimento que é frustrado 

repetidas vezes, eu ponho em questão o horizonte normativo em que o 

reconhecimento acontece, esse questionamento faz parte do desejo de 

reconhecimento. (BUTLER, 2017, p.36-37, grifos nossos). 

 

Por fim, mesmo que a relação de gênero e sexualidade não seja de uma mesma 

matriz, podemos argumentar com base nas teorias apresentadas em nossa pesquisa 

que ambos processos partem de mecanismos sociais muitíssimo parecidos no tocante 

à relação entre poder e discurso. Devemos relembrar que Foucault não teve contato 

com Butler em vida, o autor não teve acesso a suas críticas. Entretanto, reforçamos que 

a ligação entre o “Dispositivo da Sexualidade” e a “Performatividade” é próxima na 

esfera do poder. Não são a mesma coisa e nem agem de maneira igual, mas têm 

processos similares e discursos próximos e que possuem uma visão única dos dois 

lados, de um sujeito. Esse sujeito passa de alguma forma por esses dois processos, se 

tornando assim um receptor-agente. Todavia, pensar a hipótese de ambos os autores 

como complementares é ainda uma possibilidade. 
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13. NIETZSCHE E A FILOSOFIA TRÁGICA: O QUE SIGNIFICA DIZER 

SIM À VIDA? 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424408-13  

 

Davison Roberto de Paula 1 

 

Resumo 
O eixo temático do pensamento trágico de Nietzsche é a vida. O pensador busca criar 
formas de afirmação da vida contrapondo-se às filosofias que haviam postulado 
interpretações metafísicas e morais que se converteram em formas de negação da vida. 
Neste trabalho pretendo discutir o conceito de trágico e a sua relação com a vida, 
buscando compreender o que significa a tragicidade do fenômeno vida, identificado 
com vontade de poder e a afirmação da vida na sua totalidade, incluindo a morte. Vida 
é vontade de poder. Assim, a análise do trágico nos permitirá ver como a vida se 
converte no horizonte que caracteriza todo o movimento do filosofar nietzschiano, 
desde a sua fase afirmativa, positiva, até a fase crítica, demolidora, iconoclasta dos 
últimos escritos. No conceito de trágico a questão da vida se impõe como a investigação 
acerca dos modos de vida que criam avaliações, que por sua vez, criam formas de vida. 
Assim, o trágico recobre a discussão acerca de que maneira é possível a afirmação da 
vida, mesmo em seus aspectos dramáticos, nos seus descaminhos, nos seus erros, nas 
suas dores, e como nesta afirmação, neste constante dizer sim, até a morte apresenta-
se como algo que deve ser amado e afirmado.  
Palavras-chave: Trágico; Afirmação; Vida.  
 
 

 A arte é um dos temas mais presentes na filosofia de Nietzsche. É possível 

afirmar que a filosofia e a arte se conjugam em seu pensamento, não apenas por ele 

adotar diversos estilos, tornando-se um fino estilista, ou devido ao fato de ele se 

debruçar “sobre diferentes manifestações artísticas, buscando compreender o seu 

significado e avaliar o seu alcance” (MARTON, 2009, p.51). A questão central para o 

autor de Zaratustra é a percepção de que tanto os artistas como as suas obras 

“expressam valores; por isso, têm de ser avaliados, têm de submeter-se a um exame, 

têm de passar pelo crivo da vida” (MARTON, 2009, p.53).  Os valores estéticos devem 

ser avaliados de acordo com o crivo da vida, isto é, deve-se verificar se eles promovem 

e cultivam a vida, potencializando-a, ou se expressam sintomas declinantes, 

degenerando-a. A filosofia, por sua vez, adquire o caráter de vivência, como a busca 

“por tudo aquilo que é estrangeiro e problemático na existência, por tudo aquilo que 
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foi exilado pela moral” (NIETZSCHE, 2008, p.16). Justamente aqui, filosofia e arte se 

encontram ao se entrelaçarem com a existência, pois “o essencial na arte permanece a 

sua completude existencial, que faz nascer a perfeição e a plenitude. A arte é 

essencialmente dizer-sim, abençoar, divinizar a existência...”. (NIETZSCHE, 

Fragmento póstumo 14 [47] da primavera de 1888. In.: MARTON, S. Extravagâncias. 

Ensaios sobre a filosofia de Nietzsche, 2009. p.54-55).  

 A filosofia nasce das vivências e a arte emerge como um “dizer-sim, abençoar, 

divinizar a existência”. Dizer sim a quê? O que significa abençoar e divinizar a 

existência? A afirmação nietzschiana insere-se na doutrina da vontade de poder, 

transformando-se no assentimento a todos os aspectos estrangeiros e problemáticos 

da existência. Inicialmente, é possível entrever nesses aspectos, os antagonismos 

efetivos. Sendo assim, dizer-sim converte-se na aceitação da existência que se constitui 

no devir como agonística. As múltiplas vivências são os sintomas da multiplicidade da 

efetividade, ao mesmo tempo, das vivências nascem novas perspectivas e avaliações. A 

arte ao abençoar a existência não a culpa, não a condena, não tenta redimi-la por meio 

do princípio de não contradição, mas a diviniza. O sagrado na existência é a 

profanidade do mundo, e o mundo é apenas um ponto de vista humano, muito 

humano. A “completude existencial” é a aceitação do aspecto trágico da vida. Assim, 

Nietzsche apresenta a sua doutrina da vida sob o signo de Dionísio.  

 A fim de perseguir o conceito do trágico na filosofia de Nietzsche, e relacioná-lo 

com a existência, devemos nos perguntar pelo espaço e tempo da tragédia. A existência 

é vontade de poder. O mundo é vontade de poder. Constituindo-se por antagonismos, 

há algo de trágico na vontade de poder. Contudo, o termo trágico usado 

cotidianamente nos mais diversos meios pode nos induzir à uma interpretação parcial 

do seu significado. A tragédia abrange o inesperado, provoca certo medo, “alude a 

situações extremadas, à catástrofe, à perda, à destruição e ao inevitável. Na maioria 

das vezes, ela invoca a dor e a morte; morte acontecida geralmente de forma súbita, 

violenta, inesperada” (BARRENECHEA, 2014, p.27). 

 Atualmente, o trágico é sinônimo de dramático, fazendo referência a qualquer 

vivência profundamente terrível na qual somos absorvidos por um sentimento de 

estranhamento radical diante do acontecimento. Dizer que a vida é trágica equivale a 

identificá-la às experiências de dor e sofrimento. Todavia, remontando-nos à origem 

grega da experiência trágica, percebemos que estes aspectos são apenas uma parte, e 
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não o todo da tragédia. Os primeiros rituais trágicos, situados historicamente na 

Grécia arcaica e provavelmente datados no século VII a.C. abarcavam 

simultaneamente a perplexidade e a admiração, e estavam vinculados à vida na sua 

totalidade. 2 De acordo com Barrenechea: 

 

Esse esclarecimento inicial coloca em xeque a compreensão superficial da tragédia, 

complica a lógica restrita que a identifica fundamentalmente com a morte. Esse gênero 

teatral surgiu como um festejo, uma celebração, em que todas as potências vitais eram 

exaltadas; tratava-se de uma cerimônia que comemorava a alegria de existir. A conjunção 

de dor e alegria, floração e morte, que está no âmago da festa trágica, desafia uma 

interpretação unilateral da existência, pois o ritual trágico resgata a ambiguidade, a 

contradição e a pluralidade do mundo (2014, p.27-28).  

  

 A tragédia grega possibilita o resgate da “ambiguidade”, da “contradição” e do 

“pluralismo do mundo”. Ela diverge e desafia uma lógica da identidade, porque afirma 

as “potências vitais” que são antagônicas, contraditórias e conflituosas. Parece 

estranho, mas na experiência trágica a existência é afirmada na sua natureza, gerando 

uma alegria, a alegria do trágico. Ver a tragédia a partir da sua ótica negativa é 

fragmentá-la, e tamanha mutilação provoca uma aniquilação da sua experiência. No 

ritual trágico, a lógica não é a força predominante. Não pode ser. Mas a existência 

celebrada na sua totalidade supera o desejo de conhecimento racional. Na exaltação 

da vida, não exclusivamente a partir dos elementos mais belos, porém incluindo 

aqueles mais temidos, canta-se à vida um hino que louva a diversidade nos seus 

elementos mais estrangeiros e questionáveis. A existência trágica é celebrada na sua 

sacralidade de luz e sombra, tristeza e alegria, bem e mal, vida e morte. A totalidade 

não é uma abstração pela qual o homem chega através da lógica, antes, ela é uma 

interpretação não unilateral da existência. “A tragédia, surgida na época arcaica da 

cultura grega, aludia à totalidade da experiência humana, a todas as nuanças do devir 

vital” (BARRENECHEA, 2014, p.28).  

                                                     
2 De acordo com Albin Lesky, os primórdios da tragédia encontram-se no ditirambo, nos “cantos corais 
líricos improvisados”, como disse Aristóteles. A hipótese é de que Arion teria sido o primeiro poeta 
conhecido que se expressou por meio do ditirambo. Provavelmente é Arion “que encontramos nos fins 
do Século VII e começo do Século VI, na corte do tirano Periandro de Corinto. Já Heródoto nos conta 
(I, 23) que Arion foi o primeiro homem a compor um ditirambo, pois esta composição já existia de há 
muito tempo como canto cultual dionisíaco”. (LESKY, 1990, p.53).  
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 A tragédia mesma está marcada por antagonismos. Ela é vivenciada na época 

arcaica simultaneamente como o “culto do bode e da floração e também como 

cerimônia de morte, como ritual funerário” (BARRENECHEA, 2014, p.29). 

Etimologicamente, tragédia é tragoedia, canto do bode. O bode é o símbolo da 

vitalidade, da fecundidade, evocando a figura do deus Dionísio, que nasce das coxas de 

Zeus. Semele, sua mãe, foi vítima do ciúme de Hera, que a induziu a pedir a Zeus que 

lhe aparecesse na sua forma divina. O maior dos deuses do Olimpo assim o faz para 

provar a Semele que era o próprio Zeus, deixando de assumir uma forma humana, ele 

lhe aparece no esplendor de sua divindade. Grávida de Dionísio, Semele morre vítima 

dos raios letais de Zeus, que para salvar o menino o coloca em sua coxa. Dionísio, para 

fugir de Hera, assume a forma de diferentes animais. 3 Por isso, Dionísio é o deus das 

“potências naturais, das transmutações, da permanente mudança da natureza” 

(BARRENECHEA, 2014, p.31). O bode foi uma das últimas formas assumidas por 

Dionísio, por isso, na celebração em sua honra as pessoas se vestiam de bode e um coro 

improvisado, os ditirambos, cantavam hinos em seu louvor. 4 Dionísio transmutou-se 

constantemente a fim de escapar da ira de Hera, mas foi morto, tendo seu corpo 

esquartejado e espalhado por toda a natureza. 5 Segundo o mito, em cada primavera 

Dionísio retorna à vida, volta a assumir a sua forma.  

 O ressurgimento do deus das forças naturais “simboliza também o eterno 

retorno de todas as formas efêmeras da natureza”. O culto dionisíaco marca a 

temporalidade transitória, introduzindo nela a perspectiva que a vida é movimento e 

luta, pois se celebram sempre a partir dessa divindade a morte e o nascimento em um 

ciclo incessante de criação e destruição, esquartejamento e unificação. As festas 

dionisíacas manifestam o caráter antagônico da natureza, uma vez que demarcam o 

fim do inverno, por isso era um ritual fúnebre, ao mesmo tempo em que se alegrava 

diante da vida que renascia na primavera. Os festivais primaveris aconteciam nas 

                                                     
3 Sobre este tema: conferir: KURY, Mario da Gama. Dicionário de mitologia grega e romana, 1999, 
p.354.  
4 Para uma descrição detalhada desta questão conferir: LESKY, A. A tragédia grega, 1990, p.57-59.  
5 De acordo com os relatos míticos, houve uma primeiro Dioniso, chamado de Dioniso Zagreus e é este 
que teria sido morto pelos titãs a mando de Hera. Dele “salvaram-se dele apenas o coração, tirado por 
Palas dos titãs, e alguns pedaços insignificantes recolhidos e enterrados por Apolo perto do tripé do 
templo de Delfos. Perseverando em sua intenção, Zeus mandou Semele engolir o coração do menino, 
fazendo-o conceber o ‘segundo Dioniso’. Em outra versão da lenda Deméter conseguiu reunir os pedaços 
de Zagreu e lhe devolveu a vida, e numa terceira versão o próprio Zeus engoliu o coração do menino 
antes de engendrar Dioniso com Semele. Numa das fontes da lenda Zagreu aparece como um Zeus 
infernal, semelhante a Hades”. (KURY, 1999, p.401).  
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florestas e bosques, invocando na metáfora da morte de uma estação e nascimento de 

outra, a eterna presença de Dionísio. É interessante notar que a experiência trágica e 

a sua vivência no mundo grego estão intimamente vinculadas às potências vitais, e 

Dionísio “era o deus que simbolizava a textura multiforme do universo; no mais 

profundo significado dessa divindade convivem as diferenças, as contradições, o sim e 

o não, a paz e a guerra” (BARRENECHEA, 2014, p.31). 

 A evolução do espaço trágico e a sua institucionalização o tornaram um 

espetáculo não mais restrito à temporalidade das estações do ano. Ao ser levada para 

o teatro, a tragédia evolui tornando-se uma encenação dramática, e mesmo nesse 

espaço fixo, ainda há a celebração do reinado de Dionísio na terra (BARRENECHEA, 

2014, p.33). As referências históricas acerca do nascimento da tragédia não são tão 

precisas, deixando um largo espaço para a sua problematização e infinitas 

especulações que neste momento não serão objeto de análise. Como afirma 

Barrenechea, embora “os comentadores aceitem que este nasceu do ditirambo, de um 

canto coral improvisado que celebra o reinado de Dionísio, e relata a destruição de um 

herói, de uma personagem nobre e elevada, houve múltiplas interpretações que 

tentaram desvendar o seu significado, o seu mais profundo simbolismo”. O que é 

relevante para o objetivo dessa investigação é aludir resumidamente a algumas 

tentativas de compreensão do trágico, especificamente as leituras de Aristóteles e 

Schopenhauer, para avançar em direção à compreensão nietzschiana.  

 Aristóteles durante muito tempo foi a maior referência para as discussões 

acerca da tragédia grega. Em A poética, afirma que a finalidade da tragédia é suscitar 

os sentimentos de terror e piedade, para provocar uma purificação das emoções 

(ARISTÓTELES, 1993, VI). Essa purificação foi denominada de catársis, mas o 

próprio Estagirita não se deteve longamente na análise deste termo. Sabe-se apenas 

que ele o tomou emprestado da medicina, atribuindo-lhe certamente um fim 

semelhante. A catársis, de acordo com Barrenechea, “trata-se inicialmente de uma 

forma de curar, uma forma de eliminar por punção humores nocivos, bílis, sangue e 

outros líquidos que ameaçam o organismo” por meio de uma punção. Sendo assim, ela 

é fisiologicamente falando “cura, libertação, purificação”, que acontecem na 

subjetividade, agindo, curando, libertando e purificando as emoções 

(BARRENECHEA, 2014, p.33).  
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 Os espectadores das tragédias assistem ao drama existencial das personagens 

que representam os heróis, deuses, semideuses, vítimas que sofrem de uma forma 

avassaladora e cruel devido ao destino imutável que lhes foi designado, chegando até 

mesmo à destruição, ao aniquilamento. O terror é sentido, encontrado na empatia, na 

identificação que também aqueles que ali estão, sofrem e podem sofrer terríveis coisas. 

O espectador coloca-se no lugar da personagem, fazendo do drama dela, o seu, da dor 

que a acomete, a sua, do castigo que lhe foi imposto pelos deuses, a sua própria 

punição. Dilacerado por tamanho terror, o espectador sente a dor de ser e de existir do 

outro, como se ele fosse e existisse no lugar do outro. Há uma piedade, uma compaixão, 

um sentir com o outro. A força dessa identificação era tão forte que se manifestavam 

no corpo: “diante do terrível desfecho trágico sentimos arrepios, suamos, trememos. 

No final da representação trágica, após a catársis emocional, estaremos livres dos 

sentimentos constrangedores”. Os efeitos medicinais dessa purificação prestam um 

serviço político e moral, uma vez que poderiam suscitar nos cidadãos o respeito às 

normas, às leis “e se enquadrem nos moldes éticos da polis” (BARRENECHEA, 2014, 

p.34). 

 A evolução do gênero trágico, segundo o testemunho de Aristóteles, deu-se a 

partir dos relatos feitos por um coro acerca das histórias de uma personagem nobre. O 

coro improvisava a narração dos feitos e aventuras, e terminava normalmente com a 

morte da personagem. Com a institucionalização da tragédia, há também outra 

evolução, pois um coreuta fica em evidência, ele encarna a personagem, dá vida ao 

herói, torna-se o protagonista, ou seja, o “agonista primeiro”. Esse coreuta transmuta-

se no ator que se separava do coro para travar na cena as desventuras de ter um destino 

desfavorável e cruel, ao mesmo tempo ele luta para vencer as forças que lhe atiram a 

todo tipo de sorte. Aos poucos, surge o “deuteragonista e o trigonista” 

(BARRENECHEA, 2014, p.30). Os papéis passam a ser desempenhados pelas três 

personagens e o chefe do coro, alternando-se e usando máscaras diversas para 

expressar as variadas emoções. Nota-se algo interessante na nomenclatura dos atores: 

protagonista, deuterogonista, trigonista. O agonista é um lutador, aquele que faz do 

conflito o mar no qual a sua existência navega. Assim, a tragédia traz para a sua 

interioridade todos os aspectos da vida, porque a luta manifesta o estado primário de 

tudo o que é. Os conflitos demarcam o existir, e a existência é agônica no seu aspecto 

originário. A tragédia nos remete desde a forma como nomeia os atores, até às histórias 
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que são encenadas na perspectiva da celebração dionisíaca, que a vida se encontra nos 

antagonismos. Ela nos recorda que é no horizonte dos conflitos que se vive.  

 A leitura de Schopenhauer acerca da tragédia assinala que ela “é uma arte 

privilegiada porque mostra a textura dolorosa, terrível da existência” 

(BARRENECHEA, 2014, p.35), ensinando que o desfecho trágico da personagem 

também é o da vida. 6  De acordo com Volpi, o modo de pensar da filosofia 

schopenhaueriana se apóia no “inamovível fundamento de um pessimismo sem 

ilusões”, e sobre ele constrói uma “moral individual e uma sabedoria de vida” a fim de 

estabelecer regras e conselhos que possam proporcionar uma “orientação eficaz no 

tempestuoso mar da precariedade humana” (VOLPI, F. Introdução. In.: 

SCHOPENHAUER, A arte de ser feliz, 2008, p.14). O autor de O mundo como vontade 

e representação reconhece o caráter trágico do mundo enquanto sofrimento constante, 

e a partir deste horizonte de precariedade emite a sua condenação contra a vida. O 

aspecto principal desse pessimismo é o reconhecimento de que a vida é um querer 

constante que nunca se satisfaz plenamente. Os desejos são multiplicados pela 

vontade, nos oprimindo e nos fazendo buscar “de forma incessante objetos que, no 

fundo, uma vez possuídos, nos decepcionarão, nos levarão a padecer de tédio” 

(BARRENECHEA, 2014, p.35).  

 O tédio existencial é causado pelo fluxo contínuo do querer da vontade que se 

satisfaz momentaneamente, e logo já se sente insatisfeita. A cena trágica ilustra a 

existência “de um mundo sórdido que não merece ser cultuado; nele somos vítimas, 

bonecos agitados pela vontade de viver, que nos instiga, que atiça permanentemente 

nossas vontades, em prol de nada”. O homem é vítima não mais de um destino 

implacável atribuído aos deuses, concebidos como forças transcendentes, mas é 

arrastado pela sua vontade de viver, uma força imanente. Não importa a distinção 

entre as forças, se estão no além-mundo ou neste, em ambas, o homem é destroçado, 

no cerne da sua existência está algo que ele não pode absolutamente controlar. O que 

lhe resta, então? Para Barrenechea: 

                                                     
6 “[...] o objetivo dessa suprema realização poética não é outro senão a exposição do lado terrível da vida, 
a saber, o inominado sofrimento, a miséria humana, o triunfo da maldade, o império cínico do acaso, a 
queda inevitável do justo e do inocente. E em tudo isso se encontra uma indicação significativa da índole 
do mundo e da existência. É o conflito da Vontade consigo mesma, que aqui, desdobrado plenamente 
no grau mais elevado de sua objetividade, entra em cena de maneira aterrorizante” (SCHOPENHAUER, 
A. O mundo como vontade e representação, III, “O mundo como representação”, 2005, p.51).  
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A solução para essa existência tão dolorosa é, então, a abstenção, o controle 

ascético de todos os impulsos. Para Schopenhauer, a tragédia tem como fim mais 

elevado conduzir os espectadores a aceitar calmamente o abandono de todo anseio, 

pois o que acontece em cena mostra que nenhuma empresa humana acaba bem, 

que não há vida que mereça ser vivida, que toda existência tem como corolário o 

fracasso (2014, p.35).  

  

 As potências vitais deixam de ser afirmadas por Aristóteles e Schopenhauer. 

Deve-se, contudo, buscar superá-las, ou por intermédio da catársis ou pelo ascetismo. 

Nos dois casos, a experiência trágica se perde. Nega-se o caráter bifronte da existência. 

As ambiguidades, conflitos, antagonismos, as lutas e forças vitais são extintas. Se elas 

nos fazem sofrer, devemos expurgá-las por uma descarga terrível de piedosa empatia, 

ou pela negação ascética da vontade. A tragédia é desatada da pluralidade e 

intensidade dionisíaca. Atrevem-se a condená-la dentro de uma lógica unilateral que 

tenta fixar a sua utilidade no âmbito sócio-político e numa espécie de 

imperturbabilidade e supressão dos anseios. Perde-se o “aspecto exagerado, 

embriagador e orgiástico que caracterizava a celebração dionisíaca” (BARRENECHEA, 

2014, p.36-37).  

 Nietzsche contesta em Crepúsculo dos ídolos as interpretações de Aristóteles e 

Schopenhauer acerca da tragédia. Entretanto, antes de examiná-las, queremos nos 

referir à sua postura sobre o fenômeno trágico em O nascimento da tragédia. O jovem 

filólogo apresenta a sua concepção do mundo helênico valorizando a sua capacidade 

de criar por meio da arte trágica uma forma de existência que afirmava a totalidade 

das potências vitais. O que permitiu aos gregos a constituição do trágico? Certamente 

tal ato grandioso só foi possível devido à conjunção de dois impulsos estéticos: o 

apolíneo e o dionisíaco. A harmonia desses impulsos que são forças da natureza, cuja 

representação apolínea é a das “forças solares, luminosas, regradas e equilibradas”, e 

a dionisíaca “contém as forças obscuras, desregradas, exageradas e orgiásticas”, 

aconteceu, como nos diz Nietzsche, “da mesma maneira como a procriação depende 

da dualidade dos sexos, em que a luta é incessante e onde intervêm periódicas 

reconciliações” (NIETZSCHE, 2007, p.24). Na tensão constante entre o apolíneo e o 

dionisíaco encontra-se o “germe do drama trágico”, no qual um vasto “leque de 

possibilidades vitais” coexistem, abrindo para a existência mil faces discordantes que 

não se excluem, mas que afirmam o “devir trágico” (BARRENECHEA, 2014, p.37). 
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 Dionísio permanece transmutando-se na tragédia. Os heróis como Édipo, 

Antígona e Cassandra são as suas máscaras, por meio das quais há a individuação no 

herói, isto é, “a apolinização de tendências dionisíacas”. As máscaras de Dionísio 

atuam na dramaticidade da existência do herói, dando a conhecer que as suas dores e 

seus sofrimentos, as quedas e até a sua destruição são um espelho das vicissitudes de 

Dionísio, o “proto-herói” (NIETZSCHE, 2007, p.66). Conforme nos diz Nietzsche, “o 

único Dionísio verdadeiramente real aparece numa pluralidade de configurações, na 

máscara de um herói lutador e como que enredado nas malhas da vontade individual”. 

Os sofrimentos dionisíacos alcançam o seu ápice na encenação da destruição do herói. 

Assim, conserva-se a ambiguidade imanente do gênero trágico, ser 

concomitantemente rito fúnebre e celebração da vida. Sob o signo trágico, o fim da 

individuação apolínea permite o retorno à natureza dionisíaca (BARRENECHEA, 

2014, p.38).  O herói aniquilado é assumido pelo coro, tornando-se parte da totalidade. 

“No ritual trágico, a morte é apenas uma das faces da vida, que não suprime a 

continuidade da espécie”, mas simboliza “a esperança jubilosa de que possa ser 

rompido o feitiço da individualidade, como pressentimento de uma unidade 

restabelecida” (NIETZSCHE, 2007, p.67).  

 Considerando essa compreensão nietzschiana da tragédia, a crítica ao modo 

como Aristóteles e Schopenhauer conceberam o fenômeno trágico é severa, pois nela 

não há nenhum espaço para a negação das emoções ou da vida. A tragédia é o lugar 

privilegiado de afirmação das forças que nos constituem. Ela afirma, diz sim, quer tudo 

aquilo que aprendemos a não querer. Em Crepúsculo dos ídolos a posição de Nietzsche 

é apresentada claramente:  

 

A psicologia do orgiástico como sentimento transbordante de vida e força, no 

interior do qual mesmo a dor age como estimulante, deu-me a chave para o 

conceito do sentimento trágico, que foi mal compreendido tanto por Aristóteles 

como, sobretudo, por nossos pessimistas. A tragédia está tão longe de provar algo 

sobre o pessimismo dos helenos, no sentido de Schopenhauer, que deve ser 

considerada, isto sim, a decisiva rejeição e instância contrária dele. O dizer sim à 

vida, mesmo em seus problemas mais duros e estranhos; a vontade de vida, 

alegrando-se da própria inesgotabilidade no sacrifício de seus mais elevados tipos 

– a isso chamei dionisíaco, nisso vislumbrei a ponte para a psicologia do poeta 

trágico (NIETZSCHE, 2006, p.106). 
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 A dor insere-se na existência não como uma objeção que caracteriza um estado 

de decadência ou precariedade. O sofrimento e a morte não são condenações à vida, 

não se tornam a sua antítese, mas no “sentimento trágico” encontra-se a chave para 

um olhar lúcido para a existência. O pathos trágico não foi alcançado plenamente por 

Aristóteles e Schopenhauer, aliás, até mesmo o poeta Goethe não o compreendeu na 

sua “psicologia orgiástica”, pois ao refletir sobre os gregos, ele também teria excluído 

essa noção fundamental (NIETZSCHE, 2006, p.106). Em Ecce homo, Nietzsche afirma 

que antes dele “não há a transposição do dionisíaco em um pathos filosófico: falta a 

sabedoria trágica” (NIETZSCHE, 2008, p.61-62). A “vontade de vida” dos helenos 

vincula-se ao pathos trágico, pois é nesse sentimento que se pode afirmar a força 

dionisíaca. O trágico torna-se sinônimo do dionisíaco, ele é a sua face, e nessa feição 

vê-se o esforço nietzschiano de oferecer uma doutrina da vida puramente artística, 

apolínea e dionisíaca, portanto trágica. A experiência dionisíaca é a trágica, na qual o 

instinto apolíneo está plenamente presente, constituindo o devir trágico, a “vida 

eterna, o eterno retorno da vida; o futuro, prometido e consagrado no passado; o 

triunfante Sim à vida, acima da morte e da mudança; a verdadeira vida, como 

continuação geral da procriação, mediante os mistérios da sexualidade” (NIETZSCHE, 

2006, p.105).  

 A tragédia não tem nenhuma relação com a exclusão das emoções consideradas 

danosas e prejudiciais à vida individual e, sobretudo, social. Ela é primeiramente a 

valorização desses estados emocionais, pois os compreende como partes integrantes e 

fundamentais, e que somente por meio deles se pode viver a existência integralmente, 

isto é, nos seus aspectos mais sombrios, nos sentimentos menos nobres e elevados, na 

dor que dilacera. A dor não deve ser curada, expurgada. A questão não é purificar-se 

dela, mas no pathos trágico ela é interpretada como algo sagrado, sendo cultuada e 

celebrada.  

Na doutrina dos mistérios a dor é santificada: as “dores da mulher no parto” 

santificam a dor em geral – todo vir-a-ser e crescer, tudo o que garante o futuro 

implica a dor... Para que haja o eterno prazer da criação, para que a vontade de 

vida afirme a si própria, tem de haver também eternamente a “dor da mulher que 

pare” (NIETZSCHE, 2006, p.106).  

 

 O pathos trágico nasce como uma espécie de ditirambo à vida. Ela não tem 

fórmulas, não afirma certezas absolutas, não é feita apenas de luz, dia, alegria, prazer, 
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criação, mas tem um rosto que por mais que não gostemos de olhar, ele existe: há 

sombras, noite, tristezas, dores, sofrimentos, desprazer, destruição, morte e 

aniquilamento. O canto à vida entoado por Nietzsche busca o que há de mais trágico 

na existência, mas também o mais sagrado e profano. A vida é trágica. A sua 

tragicidade permanece, é incessante, pois a vida é vontade de poder. São os 

antagonismos efetivos, o puro devir, o devir trágico, o eterno vir-a-ser, que são 

afirmados. Nietzsche canta à vida (Assim falou Zaratustra, II, “O canto da dança”, 

dança com ela (Assim falou Zaratustra, III, “O outro canto da dança”. No canto, ele 

diz:  

Em teus olhos olhei há pouco tempo, ó vida: vi ouro reluzir em teu olhar noturno 

– meu coração parou ante essa volúpia: – uma canoa dourada vi reluzir em águas 

noturnas, uma ondeante canoa que afundava, fazia água, tornava a acenar! Para 

meus pés, frenéticos dançarinos, lançaste um olhar, ondeante olhar que sorria, 

indagava, se dissolvia: Apenas duas vezes, com mãos pequenas, agitaste o chocalho 

– e já meus pés se moveram em frenesi dançante. – Meus calcanhares se erguiam, 

meus dedos atentavam para te compreender: pois o dançarino tem ouvido – nos 

dedos dos pés! Em direção a ti saltei (...) sigo-te a dançar mesmo em teus menores 

traços. Onde estás? Dá-me a mão! Ou um dedo apenas! (NIETZSCHE,2011, p.215-

216).   

 

Olhando nos seus olhos, Nietzsche convida a vida a dançar. A dança é 

movimento, fluxo, jogo, e, como afirma Marton, pela sua “cadência, ela põe em cena 

variados pontos de vista, diversos ângulos de visão, diferentes perspectivas. Faz surgir 

aspectos inesperados da existência; traz à luz dimensões insuspeitadas do mundo. 

Com a dança evoca-se o fluxo vital” (2009, p.60). Assim, pode-se afirmar a estreita 

relação dos conceitos de vida, vontade de poder e trágico ao longo da filosofia 

nietzschiana. O seu esforço inicial parte da necessidade e da tarefa que ele mesmo se 

atribui, como um instinto em prol da vida, de justificar a existência para além da 

perspectiva moral. O pathos trágico é a condição de possibilidade de olhar nos olhos 

da vida e dizer sim. Ele nasce de uma valoração afirmativa que interpreta a vida 

considerando tudo, isto é, tudo é levado a sério, mas não na seriedade moralizante, 

porém na seriedade alegre do trágico. Tudo o que seria causa de escândalo e 

contradição à existência é assumido, santificado. O pathos trágico diviniza a existência, 

não por meio do deus moral, da seriedade meticulosa do “espírito de gravidade” 
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(NIETZSCHE, 2011, p.41), mas da divindade dionisíaca, afinal, só se pode embelezá-la 

e divinizá-la a partir de “um deus que soubesse dançar”. 
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Resumo 
Neste texto, o que se pretende trabalhar é a questão de Deus na filosofia do filósofo 
alemão Friedrich Wilhelm Nietzsche como uma negação da vida. Para tanto, é preciso 
considerar que o homem, por meio do uso da razão, diferente daquilo que ocorre com 
os demais animais, é o único capaz de dar um sentido à vida, não lhe bastando aquilo 
que, pela natureza, fora inscrito em seu instinto. Desta forma, ele tem a necessidade 
de criar vértices da realidade, que nem sempre condizem com ela; o que pode ser 
entendido como irrealidade, metáfora ou ilusão. Compreender a forma com que este 
fenômeno psicossocial se dá é de ímpar importância para que se compreenda o 
desenvolvimento das culturas e religiões, as quais possuem, cada qual, seus folclores, 
dogmas e crenças, que estão presentes desde os primórdios da humanidade, o que leva, 
por conseguinte, à compreensão do que é o homem. Para tanto, será realizado um 
levantamento prévio acerca do conceito de ilusão na perspectiva freudiana, elaborado 
no livro intitulado O futuro de uma ilusão, publicado originalmente em 1927, 
buscando pensá-lo em paralelo com o conceito de vontade de verdade, elaborado por 
Nietzsche em seus textos, principalmente no livro intitulado Sobre verdade e mentira, 
que veio a público em 1873. Posteriormente, buscar-se-á pensar a questão de Deus na 
filosofia de Nietzsche ligada a temas como: niilismo, ideais ascéticos e ressentimento, 
uma vez que debruçar-se sobre o tema de Deus, compreendendo sua importância para 
Nietzsche, revela como o filósofo abrangeu de forma ampla a estrutura psicocultural 
dos ideais modernos, que para ele sempre estiveram protegidos por uma estrutura 
religiosa. Deus, como outros conceitos alvos das análises nietzschianas, é fruto do 
desejo de verdade, que não é uma busca pela compreensão do que é verdadeiro ou 
falso, mas o desejo de se ter um sentido para a existência. Da mesma forma com que 
ocorre com os conceitos de “Verdade”, “Sujeito” e “Eu”, a grande questão sobre este 
tema é compreender o que carrega a palavra “Deus”. Desta forma, torna-se importante 
não mais se perguntar por uma prova final sobre a existência ou não da entidade Deus. 
A grande tarefa filosófica sobre o tema não é corroborar com a validade ou não do 
argumento divino, mas sim, perguntar-se: em uma realidade em que Deus não seja 
mais necessário, como a humanidade se organizará culturalmente? Ou ainda, 
suponha-se que em determinado momento no futuro o signo “Deus “perca seu valor 
universal, haverá outro que assumirá seu papel? E, se sim, qual será? 
Palavras-chave: Deus; Ilusão; Nietzsche; Verdade. 
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Introdução  

 

Neste texto, o que se pretende é trabalhar a questão de Deus em Nietzsche, 

pensando-o como uma das categorias que fundamentam a negação da vida. O homem, 

por meio do uso da razão, diferente dos demais animais, é o único capaz de dar um 

sentido à vida. O único capaz de agir de forma que não esteja estritamente inscrita em 

seu DNA. Ele deseja! Mas, indo além destas constatações, ele é, também, o único ser 

na natureza que é capaz de querer algo, querer agir de uma forma e não o tomá-lo ou 

fazê-lo. 

Neste ínterim, em um primeiro momento, será realizado um levantamento 

prévio do conceito de ilusão na perspectiva freudiana, uma vez que Freud considerou 

que a ilusão funciona como um escudo diante da falta de sentido e transitoriedade da 

vida. Ainda, nesta primeira parte do texto, buscaremos realizar uma aproximação 

entre a teoria freudiana e a filosofia nietzschiana, dado que o conceito de ilusão 

expressa o impulso de negação da contingência inerente à existência ou realização de 

um desejo (Wunscherfüllung), o que em Nietzsche será chamado de desejo de verdade.  

No segundo momento do texto, o tema dirá respeito à questão de Deus na 

filosofia de Nietzsche, pesando-a ligada a alguns temas de sua filosofia, como: niilismo, 

ideais ascéticos e ressentimento, pois se perguntar sobre questão de Deus em 

Nietzsche é um ato de pensar não a existência ou não da entidade, mas sim, pensar 

como o cristianismo se desenvolveu. Deus, como outros conceitos alvos das análises 

nietzschianas, é fruto do desejo de verdade, o que não é uma busca pela compreensão 

do que é verdadeiro ou falso, mas o desejo de se ter um sentido para a existência. Da 

mesma forma com que ocorre com os conceitos de “Verdade”, “Sujeito” e “Eu”, a 

grande questão sobre este tema é compreender o que carrega a palavra “Deus”. 

  

1. O que é ilusão?  

 

A grande característica que define a condição humana é a sua capacidade de 

problematizar a realidade e criar definições que buscam abarcar o sentido da própria 

vida e da natureza. Diferente de qualquer outro animal, o homem tem a necessidade 

de criar vértices da realidade que nem sempre condizem com ela. Este fenômeno, que 

pode ser definido como irrealidade, metáfora, será aqui definido como ilusão. 
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Compreender a forma com que este fenômeno psicossocial se dá é de impar 

importância para compreender o desenvolvimento das culturas e religiões, as quais 

possuem, cada qual, seus folclores, dogmas e crenças, que estão presentes desde os 

primórdios da humanidade. 

Um dos importantes autores para a compreensão do conceito de ilusão e seu 

papel no desenvolvimento da psicologia da humanidade é Freud. No livro O futuro de 

uma ilusão (1974), publicado originalmente em 1927, ele defendeu a hipótese de que 

a estrutura social é sustentada por ilusões2. Freud considerou que a ilusão funciona 

como uma defesa humana diante da percepção de que a vida possui um caráter 

transitório. 

 

Quando digo que todas essas coisas são ilusões, devo definir o significado da palavra. Uma 

ilusão não é a mesma coisa que um erro, nem tampouco um erro. [...] O que é característico 

das ilusões é o fato de derivarem de desejos humanos. [...] As ilusões não precisam ser 

necessariamente falsas, ou seja, irrealizáveis, ou em contradição com a realidade [...] 

Podemos, portanto, chamar uma crença de ilusão quando uma realização de desejo 

constitui fator proeminente em sua motivação e, assim, procedendo, desprezamos suas 

relações com a realidade, tal como a própria ilusão não dá valor à verificação (FREUD, 

1974, p. 43). 

 

Neste ponto, parece-nos ser possível criar um amálgama entre a teoria 

freudiana e a filosofia nietzschiana, uma vez que o conceito de ilusão expressa o 

impulso de negação da contingência inerente à existência ou a realização deste desejo 

(Wunscherfüllung). Em um fragmento póstumo da primavera de 1888 Nietzsche 

escreveu:  

O homem procura a ‘verdade’: um mundo que não se contradiz, não se engana, não 

muda, um mundo verdadeiro – um mundo onde não se sofre: contradição, ilusão, 

mudança – causas do sofrimento!...Onde pois o homem tomou aqui o conceito de 

realidade? – Por que ele deduziu precisamente o sofrimento da mudança, da 

ilusão, da contradição? E por que não de preferência sua felicidade?... – O 

desprezo, o ódio por tudo que acontece, muda, se transforma: de onde vem esta 

valorização do que se conserva? Visivelmente a vontade de verdade é aqui o 

                                                     
2  Aqui aparece uma necessidade de advertência. O termo ilusão é entendido não como definição 
antagônica à verdade. Dessa maneira, não se está realizando uma contraposição entre Verdade e 
Mentira. 
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simples desejo de se encontrar no mundo do que permanece (KSB XII, [46] 9 

[60]).  

  

 Neste fragmento, encontramos uma certeira avaliação que o filósofo realizou 

acerca do desejo de verdade3. Tal desejo, segundo ele, que é fundamento de toda a 

elaboração cultural ocidental, parece estar fundamentado na pretensão de que o 

homem possuiria uma destinação mais elevada. 

Ainda que por caminhos diferentes, Freud e Nietzsche realizaram uma profunda 

avaliação dos impulsos que erigiram a cultura e, com isso, anunciaram que o 

nascimento da ilusão se dá devido ao horror do homem diante da vida – fuga de 

sofrimento. Escreveu Nietzsche, em um fragmento do verão de 1872: “[o] homem 

reivindica a verdade e a despende na relação moral com outros homens, sendo que 

nisso se baseia toda vida gregária” (KSB VII, 19 [97). No mesmo fragmento, Nietzsche 

escreveu que o desejo de verdade não é um traço a priori da natureza humana, mas 

que a aspiração à verdade é algo tardio. 

Neste sentido, se a verdade é a criação humana através da qual o homem busca 

criar uma imagem de um mundo imóvel e eterno – contínuo – sem transições, 

podemos deduzir que para Nietzsche, que afirmou que este ensejo provém do desejo, 

do impulso pelo não sofrer, logo, somos levados a considerar que o papel da verdade, 

entendida como ilusão, não se restringe somente ao mundo linguístico, ou mesmo, que 

não pode ser compreendido como mero elemento de retórica, mas sim, 

essencialmente, como um fundamento para a moral4, uma vez que: 

 

O que a verdade faz com os homens! Quando se acredita possuir a verdade, a vida 

mais elevada e pura parece possível. A crença na verdade é necessária ao homem. 

A verdade vem à luz como necessidade social: por meio de uma metástase, ela é 

posteriormente aplicada a tufo aquilo que dela independe. Todas as virtudes 

surgem a partir de carências. Com a sociedade, nasce a necessidade de veracidade. 

Do contrário, o homem viveria em eterno ofuscamento. A fundação do estado 

incita a veracidade. O impulso ao conhecimento tem uma origem moral (KSB VII, 

19 [175]). 

                                                     
3 Uma advertência parece ser necessária. Verdade aqui está sendo entendida como sentido, o porquê da 
ocorrência de algo de uma forma e não de outra, e não dicotomicamente como usualmente a 
compreendemos, como termo antagônico à mentira.  
4 Moral aqui está sendo compreendida como a instância do pensamento, da qual derivam todas as 
avaliações éticas. Acatando a dialética existente entre moral e ética defendida por alguns autores.  
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 Em um fragmento deste mesmo período, Nietzsche vinculou todo 

conhecimento à uma satisfação que não diz respeito à descoberta da verdade, mas sim 

à crença de se ter descoberto a verdade, e questionou: “que satisfação é essa?” (KSB, 

VII, 19 [220]), questão respondida em Sobre verdade e mentira no sentido 

extramoral, redigido no verão de 1873, mesmo período em que a anotação foi escrita, 

quando ele alinha tal satisfação à necessidade de conservação do indivíduo por meio 

do intelecto (NIETZSCHE, 2008)5.  

Destas considerações podemos, logo, então, compreender que o tema da 

verdade, entendido como a ilusão por excelência nos clarifica que o ponto central das 

elaborações nietzschianas perpassa o tema do sofrimento, uma vez que: 

 

Quando um infortúnio nos atinge, podemos superá-lo de dois modos: eliminando 

a sua causa ou modificando o seu efeito que produz em nossa sensibilidade; ou 

seja, reinterpretando o infortúnio como um bem, cuja utilidade talvez se torne 

visível depois (NIETZSCHE, 2000, p. 48). 

 

Retornando ao tema do desejo de verdade, compreendemos que Nietzsche 

entendeu que aquilo que pela humanidade foi tomado como verdade, nada mais é que 

uma interpretação – e, diga-se de passagem, a interpretação que mais nos agrada –. 

Neste sentido, tudo aquilo sobre o qual erigimos nossos conceitos, cultura e valores, 

nada mais é que apenas nosso desejo de não sofrimento falando em nós. Dessa forma, 

quando se afirma uma verdade imóvel e universal, o que há é metáfora, aparência e 

ilusão (NIETZSCHE, 2012b). Porém, deve-se atentar que dentro deste fluxo entre 

realidade, aparência e metáforas, não há uma negação de uma pela outra; ambas estão 

imbricadas. Escreve Nietzsche: “[q]ue a verdade valha mais que a aparência não é 

mero preconceito moral, mas também a suposição menos provada do mundo” 

(NIETZSCHE, 2012b, p. 56). 

Destarte, ao propor uma avaliação dos valores, por meio do método 

genealógico, Nietzsche buscou apontar que toda a construção cultural ocidental aponta 

para uma negação da vida, vontade de nada (niilismo), uma vez que ao defender a 

existência de uma base imóvel para valores e conhecimentos nega a própria vida, que 

                                                     
5 Podemos encontrar uma elaboração parecida em Humano, demasiado humano, a saber: “Na medida 
em que por muito tempo acreditou nos conceitos e nomes de coisas como aeternae veritates [verdades 
eternas], o homem adquiriu esse orgulho com que se ergueu acima do animal: pensou ter realmente na 
linguagem o conhecimento do mundo” (NIETZSCHE, 2000, p. 21). 
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se encontra inserida em um constante movimento. Para compreender esta negação, é 

imprescindível compreender a questão de Deus na filosofia nietzschiana e a sua relação 

com o tema da verdade, uma vez que ele aponta a proximidade entre eles. 

 

2. A questão de Deus 

 

No prefácio de Além do bem e do mal, Nietzsche acusou o cristianismo de ser o 

platonismo para o povo (NIETZSCHE, 2012a). Esta acusação se deu graças ao fato de 

a doutrina cristã ter incorporado grande parte da doutrina socrático-platônica 

(imortalidade da alma, verdades eternas, visão dicotômica entre mundo inteligível e 

mundo sensível, etc.). Se antes o que movia o homem era a busca pela verdade das 

coisas, no cristianismo a realidade passou a ser regida pela ideia de um Deus que 

determina toda a realidade desde sua criação, não havendo nada de novo.  

Desta forma, pensar a questão de Deus em Nietzsche é, antes de pensar a 

existência ou não desta entidade, pensar como o cristianismo se desenvolveu. Tal qual 

a ideia de “Verdade” e “Sujeito”, Deus é, uma criação humana, uma metáfora, uma 

ilusão. Tão logo, em Nietzsche, não foi Deus quem criou o homem, como ocorre na 

narrativa bíblica, mas foi o homem quem criou Deus e, assim, a questão filosófica de 

Deus em Nietzsche é compreender o que carrega a palavra “Deus”. Em o Anticristo, ele 

escreveu: 

Nem a moral nem a religião, no cristianismo, têm algum ponto de contato com a 

realidade. Nada senão causas imaginárias (“Deus”, “alma”, “Eu”, “espírito”, 

“livre-arbítrio” – ou também “cativo”); nada senão efeitos imaginários (“pecado”, 

“salvação”, “graça”, “perdão dos pecados”). [...] Esse mundo de pura ficção 

diferencia-se do mundo sonhado, com enorme desvantagem sua, pelo fato de esse 

último refletir a realidade, enquanto ele falseia, desvaloriza e nega a realidade 

(NIETZSCHE, 2016, p. 20). 

 

Para Nietzsche, a ideia de Deus, e qualquer outra categoria metafísica, carrega 

um sentimento, um desejo, de negação da vida e de tudo o que nela se encontra. Esta 

vontade de nada foi nomeada por ele como niilismo6. O filósofo compreendeu que 

devido ao niilismo é que a humanidade tornou-se pequena. 

                                                     
6 Este termo, na tradição metafísica, é usado para indicar pensamentos que ao que se referem a valores 
universais, metafísicos, os negam. Em Nietzsche, entretanto, há uma inversão de significados. Ao 
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Precisamente nisso enxerguei o grande perigo para a humanidade, sua mais sublime 

sedução e tentação – a quê? ao nada –; precisamente enxerguei o começo do fim, o ponto 

morto, o cansaço que olha para trás, a vontade de se voltar contra a vida [grifo nosso], a 

última doença anunciando-se terna e melancólica [...] niilismo?... (NIETZSCHE, 2009, p. 

11). 

 

Esta constatação nietzschiana propõe, então, que a moral se consolidou como 

um grande “não” a tudo que é grande no homem; um medo, uma angústia, que se 

deriva do próprio homem. Antes do medo pelo que é exterior, é do medo que o homem 

possui de si mesmo que surge este tremendo escárnio pela vida: “[a] visão do homem 

agora cansa – o que é hoje o niilismo, se não isto?... Estamos cansados do homem...” 

(NIETZSCHE, 2009, p. 32). 

Assim, por meio da imagem de Deus, o cristianismo, visto por Nietzsche como 

o principal representante de uma moral do ressentimento, é a grande representação 

de uma postura negativa diante da vida. Para Nietzsche, Deus, sobre a égide da 

religião, desenvolveu-se como o grande triunfo de uma moral decadente. “Definição 

da moral: Moral – a idiossincrasia dos decadentes, com o oculto designo de vingar-se 

da vida – e com êxito. Dou valor a esta definição” (NIETZSCHE, 1995, p. 116). 

Pensar, então, a origem dos valores “bom” e “mau” é pensar Deus como 

correlato de Verdade, uma vez que esta palavra, no Ocidente, tornou-se a grande 

metáfora para qual a humanidade se voltou sempre que pretendeu valorar. Assim, 

Nietzsche entendeu que Deus é o grande elemento retórico da moral do ressentimento, 

– uma vez que, quando necessário, o ato de pronunciar esta palavra torna tudo belo e 

benéfico. Diga-se de passagem, mesmo o sofrimento, que é desde a origem da 

humanidade negado, mesmo no sentido fisiológico 7 , tornou-se caminho a ser 

percorrido por aqueles que negam a vida – ideal ascético. Em o Anticristo (2016), Deus 

é compreendido como o conceito par excellence de representação da contradição do 

homem para com a vida, da vontade de nada querer: 

 

                                                     
utilizar o termo, Nietzsche se refere ao pensamento que nega o sentido da terra em detrimento de valores 
metafísicos e universais. 
7 “O homem, o animal mais corajoso e mais habituado ao sofrimento, não nega em si sofrer, ele o deseja, 
ele procura inclusive, desde que lhe seja mostrado um sentido, um para quê no sofrimento.  A falta de 
sentido do sofrer, não o sofrer, era a maldição que até então se estendia sobre a humanidade – e o ideal 
ascético lhe ofereceu um sentido!” (NIETZSCHE, 2009, p. 149). 
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O conceito cristão de Deus – Deus como deus dos doentes, Deus como aranha, 

Deus como espírito – é um dos mais corruptos conceitos de Deus que já foi 

alcançado na Terra; talvez represente o nadir na evolução descendente dos tipos 

divinos. Deus degenerado em contradição da vida, em vez de ser transfiguração e 

eterna afirmação desta! Deus como fórmula para toda difamação do “aquém”, para 

toda mentira sobre o “além”! Em Deus o nada divinizado, a vontade de nada 

canonizada!... (NIETZSCHE, 2016, p. 23). 

 

A passagem supracitada corrobora com a tese de que Deus é uma categoria 

ilusória, por meio da qual a vida é negada. Ora, é o constante ato, ou mesmo antes, o 

desejo asceta de negação da vida, que fundamenta toda a doutrina cristã, na qual o 

corpo, desejos e sofrimentos são negados em nome de uma recompensa póstuma. Esta 

vida, este corpo, estes desejos que se articulam em um constante movimento são 

tomados pelo asceta como um erro, como algo medonho, que deve ser negado 

(NIETZSCHE, 2009). Se entendida desta forma, compreender-se-á que a vida ganha 

um sentido, que sem a ideia de Deus não existe.  Nietzsche não compreende um sentido 

para a vida senão ela mesma. Para ele, nada que possa ser compreendido como uma 

meta transcendente, um alvo a ser alcançado, diz respeito à realidade da existência. 

Em o Anticristo (2016) vemos:  

 

Quando se coloca o centro da gravidade da vida não na vida, mas no “além” – no 

nada –, despoja-se a vida do seu centro de gravidade. A grande mentira da 

imortalidade pessoal destrói toda razão, toda natureza no instinto – tudo de 

benéfico, promovedor de vida, garantidor de futuro nos instintos passa a despertar 

suspeita. Viver de modo que já não há sentido em viver, isso torna-se o sentido da 

vida... (NIETZSCHE, 2016, p. 49). 

 

Com isto, ainda que Deus tenha se tornado desnecessário para compreensão do 

Mundo na Modernidade, ainda que se tenha acatado as palavras do homem louco 

acerca do “sumiço” de Deus: “[n]ós o matamos – vocês e eu” (NIETZSCHE, 2012a, p. 

137), a humanidade não se desvencilhou das amarras antigas. Ou melhor, não 

pretendeu se desvencilhar, pois, mesmo com o surgimento do método científico na 

Modernidade o que foi afirmado não foi o valor da vida crua e em si, mas sim a vontade 

de nada do homem. “Bem a fundo, o que há por trás da procura pelo conhecimento? O 

anseio pela segurança, pela paz. Ora, o homem quer a paz, mas a natureza é guerra. Ao 
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querer a paz, o humano pretendeu e pretende a verdade como fornecedora dessa paz” 

(SOUSA, 2011, p. 32)8. Ilusão!  

Assim, ainda que como metáfora, também a morte de Deus se apresenta por si 

só incapaz de consolidar uma afirmação da vida. Se consideramos esta afirmação como 

uma precisa leitura do fenômeno ocorrido na Modernidade, o que podemos constatar 

é que o que houve foi uma transição de uma ilusão para outra: de uma dependência 

esmagadora de um além a uma exacerbação da razão como verdade e sentido do 

homem na natureza. 

 

Conclusão 

 

Após esta breve discussão acerca do tema de Deus na filosofia nietzschiana, 

podemos acordar duas constatações: a primeira, a questão de Deus para Nietzsche está 

para além das discussões sobre a existência ou não de uma entidade tal qual a crença 

religiosa prega; e a segunda diz respeito à importância que este tema possui dentro de 

seu construto filosófico. Compreender a forma como as culturas se desenvolveram 

sobre a égide da metáfora divina, permite-nos entender a forma com que a ética e a 

moral se desenvolveram, não veladas por olhos que tudo veem, mas por uma vontade 

que tudo quer, ainda que isto signifique nada querer.  

Próximo ao descrito por Nietzsche, Freud compreendeu que a ilusão é um 

poderoso meio para que o homem suporte a vida, que se mostra dura e violenta. O 

tema da ilusão, presente na obra dos dois pensadores, tomado para além da 

idiossincrasia filosófica que o compreende a partir da expressão ilusão = mentira, é de 

suma importância para se chegar às origens não só da moral, mas também da forma 

com que o ser humano desenvolveu sua capacidade de comunicação por meio da 

linguagem, a qual é rica de signos que representam ilusões. 

Ainda, debruçar-se sobre o tema de Deus compreendendo sua importância para 

Nietzsche, revela o que o filósofo foi capaz de realizar. Para Nietzsche não faltam 

adjetivos que o caracterizam como “imoralista”, “anticristo”, etc., e sua filosofia 

corriqueiramente é apontada como “filosofia do martelo”, em referência à sua obra 

Crepúsculo dos ídolos (2013). Entretanto, gostaríamos de assinalar que, para além 

                                                     
8 Escreve Machado: “[t]anto quanto a moral cristã, a ciência é uma atividade niilista que possibilita a 
dominação da vida pelas forças reativas” (MACHADO, 1984, p. 87). 



 
 
 
 
192 | XX Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS, Vol. 4 

destas constatações óbvias, o tema demonstra como o filósofo, em sua tarefa, abrangeu 

de forma ampla a estrutura psicocultural dos ideais modernos, que para ele sempre 

estiveram protegidos por uma estrutura religiosa (MACHADO, 1984).  

A grande constatação nietzschiana é que o homem cria: cria valores, metáforas 

e ilusões ad infinitum. Assim, vale a pena compreender que Deus é, antes de mais 

nada, uma criação humana – fruto do ressentimento para com a vida. Desta forma, 

torna-se importante, se tomarmos as elucubrações nietzschianas como ponto de 

partida, não mais procurar uma prova final sobre a existência ou não existência da 

entidade Deus. Esta tarefa é ineficiente! A palavra, o símbolo, o signo, estão aí. A 

grande tarefa filosófica sobre o tema não é corroborar com a validade ou não do 

argumento divino, mas sim questionar quais serão seus desdobramentos para além do 

campo religioso. A pergunta que deve ser feita é: em uma realidade em que Deus não 

seja mais necessário, como a humanidade se organizará culturalmente? Ou ainda, 

suponha-se que em determinado momento no futuro o signo Deus perca seu valor 

universal, haverá outro que assumirá seu papel? E, se sim, qual? 
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Resumo 
Friedrich Nietzsche, filósofo alemão que escreveu na segunda metade do século XIX, 
nos apresenta em suas obras uma crítica cortante a toda história da filosofia, em 
especial à moral. Leu e debateu com os pensadores de sua época apresentam-lhes 
objeções, concordâncias e, em alguns casos, apropriações. Jean Marie Guyau foi um 
desses pensadores que Nietzsche leu e que lhe inspirou profundamente, prova disso 
são as anotações que podem ser encontradas nos exemplares das obras: Ensaio de uma 
Moral sem Obrigação ou Sanção e a Irreligião do Futuro. Assim como Nietzsche, 
Guyau se opôs ao utilitarismo moral e à ética kantiana e afirmou que os princípios mais 
básicos da vida são imorais. O pensador francês acreditava que essa a vida era “vontade 
de expansão”, que o acúmulo de forças é próprio da vida e que há uma tendência 
natural à simpatia e à sociabilidade: o altruísmo estaria, portanto, no âmago da própria 
vida. Nietzsche, por sua vez, afirma que vida é vontade de potência: vontade de 
dominar e se tornar senhor sobre os demais. Quais as semelhanças e diferenças entre 
esse dois pensadores? Alfred Fouillée, padastro de Guyau, aponta que ambos partem 
de uma mesma concepção de vida abundante, mas que teriam desenvolvido diferentes 
concepções morais: Nietzsche seria representante de uma moral do egoísmo enquanto 
Guyau teria visto no altruísmo o princípio fundamental da vida. Neste trabalho 
tentaremos apontar o suposto parentesco das ideias de Nietzsche e Guyau, bem como 
suas divergências. 
Palavras chaves: vida, egoísmo, altruísmo, Nietzsche, Guyau. 
 

 

Nietzsche a crítica à moral 

 

O pensamento de Friedrich Nietzsche tem sido objeto de muitas discussões e 

debates desde que se irrompeu na segunda metade do século XIX. Muitas foram as 

interpretações e leituras deste, que foi um dos mais exuberantes e controvertidos 

pensadores da história. Como exímio intelectual e leitor meticuloso que era, Nietzsche 

teve contato com muitos autores do seu tempo. Ora, Jean Marie Guyau (1854-1888) 

foi um desses filósofos lidos e admirados por Nietzsche. Prova do notável entusiasmo 

são as inúmeras anotações e trechos sublinhados que foram encontrados no exemplar 

da obra Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction.  

                                                     
1 Doutoranda em Filosofia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná -Unioeste e professora de 
filosofia no Instituto Federal Farroupilha. 
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O filósofo alemão dedicou grande parte dos seus esforços filosóficos para tratar 

da moral. O tema é recorrente em várias de suas obras de maneira que podemos 

encontrar não apenas uma crítica corrosiva ao que ele designou “moral da compaixão”, 

mas também um estudo da moral como condição necessária para a vida. Há uma moral 

que Nietzsche reconhece a urgência de ser questionada e criticada, mas também há 

uma moral da qual não podemos nos furtar, já que viver é, em última instância, avaliar 

e “não existem vivências que não sejam morais, mesmo no âmbito da percepção 

sensível”. (NIETZSCHE, 2001, p. 141). 

A moral no âmbito fisiológico refere-se à hierarquia que se estabelece entre as 

menores partes de um organismo. É a moral que regula a relação dos impulsos entre 

si e, neste caso, é a manifestação externa daquilo que acontece nas profundezas de um 

organismo. Já, no âmbito social, a moral é a hierarquia estabelecida entre os homens, 

o modo como os homens avaliam e estimam as coisas humanas. Isso não significa que 

existem duas instâncias de atuação da vontade de potência: uma no âmbito da vida e 

outra na sociedade, ao contrário, Nietzsche afirma que tudo o que há é a luta dinâmica 

entre as forças que se trava por todos os lados, com único objetivo de aumentar a 

potência, se estendendo desde as células até as relações humanas. 

Com objetivo de desconstruir a metafísica e os ideais a ela atrelados o autor de 

Zaratustra utiliza o conceito de vontade de potência para analisar não só fenômenos 

biológicos e naturais, mas também os psicológicos e sociais: conceitos como egoísmo, 

altruísmo, bem e mal, verdade e erro são analisados a partir da fisiologia. ou mais 

especificamente, da fisiopsicologia 2 , questionando com isso o valor dos valores e 

buscando uma perspectiva para além de bem e mal. 

O filósofo afirma que foi sobre o bem e mal que pior se meditou até aqui, pois 

toda vez que os filósofos se debruçaram sobre os temas da moral não conseguiram 

superar e nem indagar sobre o valor mesmo desses valores. Em vez de questionar a 

moral, neste caso, eles foram propagandistas e perpetuadores de um determinado tipo 

de moral, a saber a moral judaico-cristã. 

A moral da compaixão constituiu um modo de avaliar que Nietzsche chamou de 

decadente e doentio, já que teria criado valores que negam e depreciam a vida, ou 

                                                     
2 “Há um uso da palavra 'fisiologia' que é propriamente nietzschiano e ocorre no contexto da doutrina 
da vontade de potência; ele está fortemente ligado à noção de fisiopsicologia: processos fisiológicos 
enquanto luta de quanta de potência (impulsos ou forças) por crescimento” (MARTON, S, 2016, p.237)  
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ainda, que consideram os ideais do além-mundo como sendo os mais desejáveis e 

vantajosos para o homem que os deste mundo e desta vida. Mais: essa moral nega a 

sua origem humana e se coloca como única forma de avaliação possível: como “A 

Moral”. No Aforismo 195 de Para Além de Bem e Mal Nietzsche aponta o povo judeu 

como sendo os iniciadores de uma moral de escravos e responsáveis por sujar e tornar 

vergonhosa a palavra “mundo”: 

 

Os judeus realizaram esse milagre da inversão dos valores, graças ao qual a vida 

na Terra adquiriu um novo e perigoso atrativo por alguns milênios – os seus 

profetas fundiram 'rico', 'ateu', 'mau', 'violento' e 'sensual' numa só definição, e 

pela primeira vez deram cunho vergonhoso à palavra 'mundo'. (NIETZSCHE, 

2005, p. 83) 

 

Para Nietzsche, todas as morais são configurações de poder e existem, nesse 

sentido, morais da vida em pleno florescimento e desenvolvimento e há morais da 

degeneração, do apequenamento e da diminuição da potência. É a vida que avalia e 

cria valores e essa criação é a manifestação da vontade de domínio. Quando pensa 

dessa forma Nietzsche está se colocando para além da moral e suas avaliações. 

A fim de se colocar para além da moral Nietzsche reclama para si o título de 

Imoralista e parte de uma análise fisiológica. O mesmo faz Jean Marie Guyau quando 

pretende pensar a moral de forma mais científica, partindo de um conceito amplo de 

vida e, portanto, liberando a moralidade do misticismo e de instâncias divinas e 

supersticiosas. Não por acaso, Nietzsche ficou tão impressionado com o pensamento 

de Guyau, pois é nítido o parentesco entre eles, que, partindo de uma mesma 

concepção da vida elaboram suas teorias a partir de uma ótica fisiológica, negando 

uma instância superior ou fora da própria vida que seja capaz de julgá-la. 

 

Jean Marie Guyau 1854-1888 a moral como florescimento do homem 

 

Jean Marie Guyau, foi um poeta, filósofo e sociólogo francês que, embora tenha 

morrido prematuramente antes de completar 34 anos, deixou uma densa obra e ideias 

bastante originais com relação à moral, educação, direito e política. Nietzsche foi leitor 

entusiasta de Guyau e deixou uma série de anotações nas margens dos seus livros, 

anotações estas que foram analisadas pelo também sociólogo francês Alfred Fouillée 
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(padastro de Guyau), que na ocasião teve acesso, com a ajuda de Elizabeth Föster 

Nietzsche, aos exemplares da biblioteca pessoal do filósofo. Guyau desenvolveu uma 

reflexão sobre a moral tentando afastá-la da especulação metafísica e aproximando-a 

da natureza. O objetivo era buscar na natureza as finalidades das ações humanas.  

A vida, segundo ele, tem dois aspectos: de um lado é nutrição e assimilação e de 

outro é produção e fecundidade: quanto mais a vida recebe, mais ela quer despender e 

assim Guyau defende uma certa generosidade natural: “Há uma certa generosidade 

inseparável da existência e sem a qual morremos, consumimo-nos interiormente. É 

preciso florescer, a moralidade, o desinteresse, é a flor da vida humana” (GUYAU,1919, 

p.88). 

Com uma dose de otimismo Guyau defende uma motivação natural intrínseca e 

uma tendência natural para o altruísmo e o bem. O homem pode agir bem e deve agir 

assim, ou seja, ele se realiza praticando o bem e por isso deve fazê-lo. Há uma aposta 

na necessidade de realização do ser humano.  

É na ação moral, no ato de sair de si e ir ao encontro dos outros, que o homem 

é livre para criar suas “hipóteses metafísicas” e agir de acordo com elas, mas estas não 

se aplicam a todos. Com essa ideia o pensador francês se afasta de uma ética do dever 

e excluí o castigo e a recompensa das ações morais.  

Para Jean Marie Guyau, não existe uma lei moral universal e transcendente 

válida para todos os tempos e sociedades. Não há, neste sentido, um céu que nos 

julgará e um Deus que pune os maus e recompensa os bons. Pois bem, é nisso que 

consiste a ideia de uma moral sem sanção ou obrigação. Embora também não acredite 

na existência de leis racionais, Guyau apela para uma visão bastante otimista do 

homem, vendo a simpatia e o altruísmo como naturais e fundamentais para a vida 

fecunda expansiva.  

As ideias de Guyau, embora otimistas, são bastante originais e até 

revolucionárias e não foi por acaso que Nietzsche se entusiasmou com elas. Guyau não 

acredita numa moral universal, tampouco na obrigatoriedade de suas leis. Analisa as 

ações morais de um ponto de vista estético e criativo, pois é neste momento que o 

indivíduo é livre para criar e eleger racionalmente as suas ações. 

 Nietzsche certamente concorda com muitos aspectos dessas teorias, 

principalmente no que se refere à impossibilidade de uma moral única e universal, mas 

também se afasta de todo esse otimismo na racionalidade e de um suposto altruísmo 
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natural e originário. Em seguida vejamos como Alfred Fouillée interpretou as 

anotações deixadas por Nietzsche na obra de Guyau, apontando a famosa oposição 

entre Egoísmo (de Nietzsche) e o Altruísmo (de Guyau).   

 

Alfred Fouillée: Nietzsche e Guyau: egoísmo e altruísmo 

 

Em sua obra Nietzsche et l’immoralisme, Alfred Fouillée apresenta uma análise 

da filosofia moral nietzschiana, lançando um alerta para as implicações práticas e 

sociais que suscitariam tais ideias. O intérprete começa apontando a falta de 

originalidade e profundidade das ideias de Nietzsche. Segundo ele, o filósofo alemão 

estaria apenas retomando a Sofística e o Ceticismo grego e lançando uma moda para 

atrair os jovens desatentos e sedentos de novidades. 

Fouillée (que era padrasto de Guyau) teve acesso às anotações deixadas por 

Nietzsche em seus exemplares e com base nelas construiu sua análise apontando 

algumas semelhanças, mas, principalmente, indicando a antítese que marca o 

pensamento desses dois filósofos. Trata-se da oposição entre dois tipos de moral a 

saber: a moral do egoísmo (Nietzsche) e a moral do altruísmo (Guyau). 

Nietzsche e Guyau estavam de acordo quanto ao fato de buscarem no interior 

da própria vida os fundamentos de uma regra moral, ou mesmo da ausência desta 

regra. Ambos também tomaram a vida como uma atividade da mais alta intensidade, 

que quer se expandir, transbordar. 

Para ambos os filósofos, a vida quer acumular um a mais de força, um excesso: 

ela é abundância e não miséria e falta, tal como defendiam os Darwinistas. O que a 

vida faz com o excesso de poder acumulado? Surge aqui a grande distinção entre o 

pensador francês e o alemão. Enquanto para Nietzsche a vida busca o poder pelo poder 

e quer o excesso para poder dominar cada vez mais, em Guyau, a vida quer associação 

com outros, quer doar o que lhe sobra, quer se expandir na direção dos outros e para 

os outros. Guyau chega a afirmar que quanto mais complexo e desenvolvido é um 

organismo, mais sociável ele é. 

Eis a oposição que Fouillée apresenta em toda sua obra: de um lado está Guyau, 

defendendo que o princípio básico da vida é o altruísmo, a sociabilidade e a simpatia. 

De outro está Nietzsche: afirmando que é a agressão e o domínio sobre os outros. Com 

base nessa oposição, o autor do Nietzsche et l'immoralisme toma partido de Guyau e 
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da moral do altruísmo, lançando toda espécie de alerta contra a moral egoísta 

representada por Nietzsche. 

Fouillée faz uma leitura tendenciosa e caricatural do pensamento nietzschiano 

afirmando que o filósofo alemão coloca a voluptuosidade/ o instinto de domínio e 

orgulho como virtudes de um “novo evangelho” e que é preciso estar atento para as 

consequências nefastas e perniciosas dessa maneira de pensar. 

É possível constatar que a leitura tendenciosa feita por Fouillée não foi um fato 

isolado na França daquela época, (1889- 1914). Frezzatti, W., em seu artigo A recepção 

de Nietzsche na França:da Revue philosophique de la France et de l´ Étranger ao 

período entreguerras, nos indica que as interpretações de Nietzsche estavam baseadas 

numa imagem do Nietzsche demente/ agressivo/ propagador do caos social e egoísta. 

O próprio Fouillée se esforça para mostrar a banalidade e o ilusionismo do imoralismo 

de Nietzsche. 

A pergunta que surge aqui é: o enorme empreendimento nietzschiano, que 

coloca a moral como problema e nos convoca a repensar a criação mesma dos valores 

pode ser reduzida a uma filosofia do egoísmo? O filósofo alemão teria sido apenas 

alguém que inverteu a fórmula egoísmo x altruísmo e que baseou sua inversão num 

conceito biológico? A oposição entre egoísmo e altruísmo apresentada por Fouillée 

cabe à filosofia moral nietzschiana, que tanto se esforçou justamente para suprimir e 

dissolver tais dicotomias? 

Na resenha escrita por G. Palante e também publicada na Revue Philosophique 

podemos identificar o reducionismo exagerado de Fouillée. Palante diz que o pensador 

francês remete todos os grandes conceitos de Nietzsche ao debate do egoísmo e do 

individualismo moral, negando a Nietzsche sua originalidade e chamando sua filosofia 

de um jogo ilusionista. 

O julgamento que Fouillée faz sobre o imoralismo de Nietzsche é um dos mais 

severos, diz o resenhista. E está contida numa nota da página 169 de Nietzsche et 

l'immoralisme, onde lemos: “sua filosofia indica uma certa patologia, da qual Guyau 

falou em seu cap. sobre a decadência…parece que a razão de Nietzsche, no momento 

em que mostra toda sua força e delicadeza, está sempre pronta para uma fuga à 

loucura”. (PALANTE, 1902, p 98). A imagem de um Nietzsche afetado pela demência, 

cheio de contradições e imprecisões conceituais é destacada por Fouillée e é com base 

nisso que ele desclassifica o pensamento nietzschiano. 
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Nietzsche e a superação das dicotomias 

 

Fouillée teria uma imagem correta e exata do imoralismo nietzschiano ao tomá-

lo como banalidade e insanidade? Se o imoralismo se limita a apontar as imperfeições 

e as hipocrisias da moral vigente, ele é um lugar-comum e nada teria a acrescentar 

numa crítica radical a moral. Para Palante, no entanto, o que Nietzsche constatou é 

que não existe nenhum princípio teleológico exterior à própria vida, nem uma 

divindade, ou ideia pura da razão. Resta, pois, que vida não pode ser diferenciar dela 

mesma, só progride e evolui a partir do que acumula da sua própria substância, da sua 

própria força criadora: daí provem toda diversidade/ toda moralidade e toda beleza. 

Nietzsche apresenta esse princípio de forma clara e com uma agudeza sem igual, 

conclui Palante, embora aparentemente ser contraditório. 

A originalidade de Nietzsche estaria na rejeição de todo ideal externo ou 

interno, imposto ou sugerido direta ou indiretamente pela sociedade ao indivíduo. Um 

ideal é sempre um guia colocado pela sociedade para que o individual se subordine ao 

rebanho. Nietzsche denuncia a falsidade desses ideais, tais como a Unidade moral da 

humanidade/ Igualdade/ Fraternidade/ Universalidade, etc.. indicando que eles 

impõem um conformismo interno e externo com a sociedade. O preconceito 

intelectualista envenena a moral e a sociologia e é contra esse preconceito que 

Nietzsche vai lutar.  

É preciso, no entanto, admitir que Alfred Fouillée foi um dos espíritos mais 

livres e independentes de sua escola filosófica, pois teria sido um dos primeiros 

filósofos, junto com Guyau, a criticar e questionar o ideal kantiano na França. Ao 

colocar, porém, a oposição  egoísmo versus altruísmo e, deliberadamente tomar 

partido do Altruísmo, Fouillée se insere numa tradição moral metafísica que precisa 

estabelecer dicotomias de valores e impô-las ao real. 

Nietzsche está acima dessa antítese. Em cada ato e sentimento há um sem 

número de pequenas ações dos impulsos, diz ele. Todo um complexo de pequenas 

forças e desejos que se desenvolvem em várias direções se manifestam de formas 

variadas. Reduzir essa complexidade em termos como egoísmo e altruísmo é partir de 

um preconceito metafísico. Essa distinção pode até ser útil para a vida em sociedade, 

para etiquetar as ações, mas é superficial e falsa para ser aplicado ao pensamento de 

Nietzsche, que se propõe pensar a moral para além dessas dicotomias. Se Nietzsche 
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analisa a moral a partir da vontade de potência é para nos indicar que o princípio do 

real não é moral, não é altruísta e nem visa qualquer finalidade. Somos nós quem 

atribuímos a finalidade, a moral, o bem, o mal. Somos nós que precisamos avaliar o 

que se mostra em termos dicotômicos e reducionistas; isso, entretanto, não significa 

que o real seja assim.  Trata-se, aqui, de denunciar uma metafísica que coloca no ser o 

dever ser; uma metafísica, portanto, que vê por toda parte o bem e mal e usa essas 

dicotomias para diminuir a vida e fazer do homem um animal culpado. 

Para Nietzsche, por exemplo, a dicotomia egoísmo x altruísmo não existe, tudo 

é egoísmo, com graus de diferenciações. É a moral e o modo de avaliar escravo que 

precisa dessa dicotomia para exaltar as ações consideradas altruístas – pois elas seriam 

muito mais úteis aos fracos e oprimidos – e para depreciar as ditas ações egoístas, que 

prejudicariam os de constituição inferior. 

Ao apresentar a oposição Nietzsche x Guyau, Fouillée também encobre algumas 

ideias que aproximam o jovem filósofo e poeta francês de Nietzsche: a ideia de que a 

natureza é amoral, por exemplo, pode ser encontrada tanto em Nietzsche como em 

Guyau, mas Fouillée a atribui somente a Nietzsche. 
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Resumo 
O presente estudo tem por objetivo central investigar as raízes e bases filosóficas para 
o desenvolvimento do pensamento de Agostinho de Hipona (354-430). Para tanto, 
recupera inicialmente diversos elementos de ordem contextual, procurando situar o 
autor no âmbito das diversas peculiaridades inerentes ao período histórico no qual 
viveu e que, inevitavelmente, exerceram influência e motivação sobre sua Obra. Visa, 
outrossim, reconstruir as razões pelas quais Agostinho viu-se, por assim, dizer 
“atraído” pela filosofia. Concomitantemente, repõe as grandes questões e problemas 
que, em sentido filosófico, desafiavam o intelecto humano entrementes os séculos IV 
e V. Feito isto, o artigo concentra-se, num segundo momento, em situar Agostinho 
desde uma perspectiva de interlocução. Busca, assim, explicitar quais foram as 
principais expressões teológico-filosóficas que o influenciaram. Para tanto, traça uma 
espécie de "linha do tempo" relativa à vida intelectual de Agostinho, logrando 
compreender e esmiuçar como se deu seu contato e relação com algumas correntes de 
pensamento em específico: o Ceticismo, o Maniqueísmo, o Neoplatonismo e, 
finalmente, o cristianismo. Estes últimos dois sistemas, recebem especial atenção por 
representarem o conjunto de ideias a respeito do qual se deu a definitiva conversão 
intelectual do filósofo. Deste modo, o estudo é concluído mediante à elucidação do 
processo através do qual o conceito central da Obra agostiniana, isto é, Deus, é 
edificado através da síntese de componentes neoplatônicos e cristãos. 
Palavras-chave: Agostinho de Hipona. Ceticismo. Cristianismo. Maniqueísmo. 
Neoplatonismo.   
 
 
1 CONTEXTO EPOCAL E FILOSÓFICO 
 
 

Ao longo dos séculos, a tradição filosófica ocidental efetivou-se enquanto 

conjunto de teorias explicativas do real, ao mesmo tempo em que encontrou seu 

alicerce e “razão de ser” nas grandes questões e problemas que desde sempre pendem 

sobre o homem. O filosofar humano é um processo que tem seu despertar justamente 

a partir das mais variadas interrogações que, de um modo ou outro, afligem o humano 

em sua condição reflexiva.  

                                                     
1 Doutorando em Filosofia pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofa da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. E-
mail: darlanlorenzetti@gmail.com.  
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Pensar, pois, o desenvolvimento daquilo que comumente denominamos como 

“história da filosofia” implica estar atento ao contributo de alguns personagens que lhe 

são fundamentais, dada a originalidade e profundidade de suas ideias, bem como a 

extensão de seu legado intelectual. Uma das mais proeminentes figuras do 

pensamento filosófico ocidental é, certamente, Agostinho de Hipona2. A magnitude de 

sua Obra, sem dúvida, ultrapassa e muito as fronteiras do cristianismo enquanto 

sistema teórico, transcendendo inclusive os tempos.  

Como homem de seu tempo, Agostinho é um autor cujos escritos são 

performados de modo decisivo e evidente pelos diversos fatores inerentes a seu 

contexto histórico, isto é, o da Antiguidade Tardia. Seu pensamento é articulado 

através de um vasto agrupamento de obras3 sobre os mais variados temas pertinentes 

                                                     
2 Em se tratando de dados biográficos e do desenvolvimento da Obra agostiniana ao longo do tempo, 
Etienne Gilson e Philotheus Boehner na História da Filosofia Cristã apontam três fontes textuais 
primordiais: duas delas tratam-se de escritos do próprio Agostinho, isto é, Confissões (sua 
autobiografia), e as Retratações, obra tecida já no fim de sua vida; a outra consiste em uma biografia 
vertida por Possídio, um de seus muitos amigos. A trajetória de vida de Agostinho é assim resumida 
pelos comentadores: “Nasceu Agostinho a 13 de novembro de 354 em Tagasta, hoje Souk-Aras, perto de 
Hipona, na província romana da Numídia. Seu pai era pagão, mas converteu-se antes de morrer. Sua 
mãe é santa Mônica. Estudou, sucessivamente, em Tagasta, Madaura e Cartago. Lecionou retórica, 
primeiro em Cartago, depois em Roma, onde se desgostou com a conduta grosseira dos estudantes e, 
finalmente em Milão. Ali, o jovem começou a frequentar os sermões de Ambrósio, movido, inicialmente, 
por um interesse puramente literário. A breve trecho, porém, sentiu-se tocado pelas palavras do bispo, 
e depois de muitas lutas interiores fez-se batizar (Sábado Santo de 387). Pouco mais tarde deixou Milão, 
para retornar à África. A meio caminho, na cidade de Óstia, faleceu-lhe a mãe. Agostinho demorou-se 
ainda cerca de um ano em Roma, e no outono de 388 está de volta em Tagasta, sua cidade natal. Pouco 
depois fundou uma espécie de mosteiro em sua casa paterna. Mas não tardou a ver-se arrancado ao seu 
retiro, a instâncias de Valério, bispo de Hipona, que o ordenou sacerdote e lhe confiou a missão de 
pregador. Alguns anos depois, Valério fê-lo seu coadjutor e sucessor. Agostinho contava, então, 42 anos 
de idade. Faleceu a 28 de agosto de 430, durante o assédio da cidade episcopal pelos vândalos. Prendado 
de caráter extraordinariamente simpático, Agostinho exerceu uma atração irresistível sobre os 
contemporâneos. Sua mansidão e sua capacidade profundamente humana de compreensão 
moderavam-lhe a passionalidade e exuberância púnicas. Conhecedor dos abismos do coração humano, 
contemplou-lhe também as mais sublimes alturas. Seu símbolo é um coração em chamas e o olhar 
voltado às alturas” (GILSON; BOEHNER, 2003, p. 139-140). 
3 “A produção literária de Agostinho é imensa. Recordaremos somente as obras principais: a) o período 
de Cassiciaco caracteriza-se pelos escritos de caráter predominantemente filosófico. Contra os 
acadêmicos, A ordem, Os solilóquios, A imortalidade da alma (este último escrito em Milão). A 
quantidade da alma, escrito em Roma, é de 388. Em Tagasta (388-391) foram compostas as obras O 
mestre e A música. Trata-se de escritos próximos ao Cassiciaco; b) a sua obra-prima dogmático-
filosófica é A Trindade; c) a sua obra-prima apologética é A Cidade de Deus (413-427); d) os escritos 
exegéticos de maior destaque são: A doutrina cristã (396-426), os Comentários literais ao Gênesis 
(401-414), os Comentários a João (414-417) e os Comentários aos Salmos; e) das obras contra os 
maniqueístas, podem-se recordar: Sobre os costumes da Igreja Católica e os costumes dos maniqueus 
(388-389), Sobre o livre-arbítrio (388 e 391/395), A verdadeira religião (390) e Sobre o Gênesis contra 
os maniqueus (398); e) entre os escritos contra os donatistas, recordamos: Contra a Epístola de 
Parmeniano (400), Sobre o batismo contra os donatistas (401) e Contra Gaudêncio, bispo dos 
donatistas (419/420); f) fazem parte dos escritos polêmicos antipelagianos: O espírito e a letra (412), 
Sobre a gesta de Pelágio (417) e A graça de Cristo e o pecado original (418); g) duas obras inauguraram 
gêneros literários novos: as Confissões (397), que são uma verdadeira obra-prima também do ponto de 
vista literário, e as Retratações (426/427), em que Agostinho reexamina e retifica algumas teses 
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à filosofia dos séculos IV e V da era cristã. Tais reflexões têm, entre outros, nos 

problemas do mal, do pecado original e da graça, do livre-arbítrio e da vontade, da 

criação ex nihilo, da natureza da Trindade Divina, do sentido da história, da 

fundamentação do poder humano e do poder de Deus, alguns seus de elementos 

primordiais. É impossível pensar o processo de desenvolvimento destas questões e da 

própria filosofia cristã sem destinar atenção a Agostinho. As palavras de Gilson e 

Boehner eliminam qualquer dubiedade acerca da relevância do bispo de Hipona:   

 

Na pessoa de Agostinho a filosofia patrística e, quiçá, a filosofia cristã como tal, 

atinge o seu apogeu [...] a história no-lo apresenta como a figura que – conjugando, 

de maneira mais feliz, o ardor púnico à vontade romana – iria ser o pioneiro do 

pensamento cristão, o preceptor de povos e o orientador dos séculos. De sua 

plenitude irão aurir as gerações de todo um milênio, sem jamais conseguir esgotá-

la (GILSON; BOEHNER, 2003, p. 139). 

 

Segundo Costa, “Agostinho é um desses homens para quem não existe a morte. 

Suas obras atravessaram os séculos, influenciando os comuns e as celebridades ao 

longo dos tempos” (COSTA, 2014, p. 7). Pode-se dizer que este “poder” de influenciar 

gerações faz com que as ideias de Agostinho atravessem os séculos e que ele persista 

como um “clássico”. Outrossim, para Kenny,  

 

A vida de Agostinho constitui o marco de uma época na história das ideias. Na fase 

anterior de sua vida, ele absorveu, de diversas fontes, ideias filosóficas de várias 

tradições, sobretudo da tradição platônica, quer na versão cética da Nova 

Academia, quer na versão metafísica do neoplatonismo. Após sua conversão ao 

cristianismo, desenvolveu, em muitos e volumosos tratados, uma síntese das ideias 

judaicas, gregas e cristãs que viria a fornecer o pano de fundo para o milênio 

seguinte do pensamento filosófico ocidental (KENNY, 2008, p. 21).  

 

Como já ressaltado, o problema do mal ocupa um lugar de destaque na obra de 

Agostinho. Quiçá, seja a mais importante questão sobre a qual o filósofo se debruça na 

primeira parte de sua “carreira”. Contudo, a abordagem agostiniana desta e de todas 

as demais temáticas com as quais defronta-se só pode ser compreendida à medida que 

                                                     
contidas em sua produção anterior, que não estavam ou não lhe pareciam perfeitamente alinhadas com 
a fé cristã” (REALE, 1994, p. 433-434).  
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consideramos as influências que recebeu de pensadores que o precederam, bem como 

das questões que preocupavam a filosofia daquele período. O mal é aqui um problema 

que merece particular atenção por ser analisado por Agostinho desde um ponto de 

vista ontológico. Tal fato contém a implicação ética que, sendo elucidada, nos permite 

situar Agostinho em interface com aspectos basilares das tradições de pensamento que 

o antecedem. O conceito de mal só pode ser entendido em relação às compreensões 

que envolvem o Bem. De acordo com Kenny, assim “como a maioria dos moralistas do 

mundo antigo, Agostinho baseia seu ensinamento ético na premissa de que todos 

querem ser felizes, e que é tarefa da filosofia definir o que é esse supremo Bem e como 

deve ser atingido” (KENNY, 2008, p. 285). Para Costa: 

 

Sabemos que uma das preocupações centrais da filosofia greco-romana era a busca 

da felicidade, a qual ficou conhecida pelo nome de eudaimonia, e esta, de uma 

forma ou de outra, poderia ser alcançada, ainda nesta vida humana, unicamente 

pelo esforço humano mediante um exercício dialético da razão que se 

autocompreende e se manifesta como verdade-felicidade. Agostinho absorveu e 

apropriou-se da filosofia greco-romana, a qual não abandonará pelo resto da vida, 

notadamente no que se refere ao eudaimonismo (COSTA, 2014, p. 19). 

 

O interesse de Agostinho pela filosofia foi despertado através de um escrito de 

Cícero denominado Hortensius. O seu amor pela sabedoria vai ser traduzido em seu 

pensamento nos conceitos de beatitude e felicidade. A pergunta acerca da felicidade, 

que havia ocupado boa parte dos filósofos gregos e latinos, Agostinho a faz no Diálogo 

sobre a felicidade (De Beata Vita), escrito no ano de 386, portanto, logo após sua 

conversão ao Cristianismo. No entendimento teleológico de Agostinho, o sentido da 

vida humana consiste no esforço para retornar a Deus e, por conseguinte, alcançar a 

chamada da vida feliz (beata vita). Logo no início do diálogo ele adverte a seu 

interlocutor Teodoro: 

 

[...] fomos lançados neste mundo por Deus ou pela natureza ou pela necessidade 

ou por nossa vontade, ou por alguns desses fatores reunidos ou por todos juntos 

[...] fomos lançados, como disse, como que num mar tempestuoso, sem razão e 

aleatoriamente. Quão poucos saberiam com que empenhar-se e através de que 

recursos retornar, a não ser que vez ou outra, contra sua vontade e na medida em 

que lutam em direção oposta alguma procela, vista pelos tolos como adversa, não 
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impelisse violentamente os ignorantes e errantes para a terra imensamente 

desejada (SANTO AGOSTINHO, 2014, p. 7).  

 

Vemos, pois, que o retorno para Deus se constitui como um movimento ao 

encontro do Bem. Na visão agostiniana, a ética nada mais é do que uma investigação a 

respeito do Bem supremo. Deste modo, é possível pensar o mal numa perspectiva 

correlata ao Bem. A interrogação pela beata vita conduz a outra pergunta: “[...] o que 

é o mal e em que consiste o seu correlato, a misera vita? De onde vem o mal (unde 

malum?), visto ser ele o impedimento para a felicidade humana?” (PEREIRA, 2013, p. 

569).  

O desejo humano de obter a vitória sobre o mal e assim encontrar a felicidade 

deve ser um processo ininterrupto. Para tanto, o homem precisa tomar posse de algo 

que lhe permita ser verdadeiramente feliz. Contudo, este “algo” precisa ser eterno e 

incorruptível e não pode, por conseguinte, ser perdido. Deus é o ser que contém todos 

esses aspectos. Deste modo, nada além dele pode assegurar a felicidade humana e 

afastar os homens do mal. No dizer de Pereira: 

 

Deus é, portanto, o único caminho para a obtenção da felicidade. Assim, o desejo 

de chegar a Deus traça a estrada que a alma deve percorrer em seu interminável 

processo de autoconhecimento, de transformação e de crescimento. Deus é o 

porto, a pátria da alma; o caminho até Ele, porém, não é sem luta e dor. Esse 

caminho só pode ser percorrido com a ajuda de um companheiro indispensável, a 

saber, o conhecimento (PEREIRA, 2013, p. 569). 

 

 O conhecimento, para Agostinho, configura-se como companheiro e guia em 

sua busca espiritual. “No pensamento de Agostinho, a sabedoria/o conhecimento é o 

guia, portanto, é instrumento ou meio para chegar a Deus, o objetivo supremo, assim 

como para os gnósticos, a gnose é imprescindível à alma em seu percurso de retorno à 

origem” (PEREIRA, 2013, p. 569).  

A reflexão em torno do pensar filosófico de Agostinho é uma demanda que exige 

a capacidade de identificar elementos significativamente pontuais no filósofo. 

Compreender a filosofia agostiniana requer que nos atenhamos à maneira, ou então, 

ao “método” por ele encontrado para filosofar. Assim, vemo-nos face às relevantes 
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questões epistemológicas de seu pensamento. Em Agostinho, filosofar significa 

fundamentalmente filosofar “na” e “a partir” da fé. Gilson bem recorda-nos que  

 

Toda a parte filosófica da obra de Agostinho exprime o esforço de uma fé cristã que 

procura levar o mais longe possível a inteligência de seu próprio conteúdo, com a 

ajuda de uma técnica filosófica, cujos elementos principais são tomados do 

neoplatonismo, em particular de Plotino (GILSON, 1995, p. 146).  

 

Conciliar as verdades da fé cristã com a racionalidade filosófica significará, para 

Agostinho, uma grande saga, uma batalha a qual se entrega inteiramente.  

Conforme Pereira: “Até o século II, verifica-se uma presença indireta da 

filosofia, mais especificamente do estoicismo, no pensamento cristão” (PEREIRA, 

2013, p. 588). Estamos, neste caso, diante de um legado do conceito logos, categoria 

que é gestada e amplamente utilizada na filosofia grega. O cristianismo toma este 

termo e, em certa medida, o traduz no conceito de Verbo. O evangelho de João, em seu 

primeiro capítulo, já apresenta esta noção de forma explícita: “No princípio era o 

Verbo, e o verbo estava com Deus e o Verbo era Deus [...] E o Verbo se fez carne e 

habitou entre nós; e nós vimos a sua glória” (Jo 1,1-14). Gilson observa que  

 

Essa noção grega de logos foi retomada pelo estoicismo como logos spermatikós, 

a razão divina espalhada por todo o universo. Para os estoicos, a teologia faz parte 

da física: Deus e natureza são o mesmo. Assim, a ideia de Deus reveste 

simultaneamente um aspecto religioso e um aspecto físico. Em De vera sapientia 

IX, Lactâncio afirma que Deus é razão, é logos, é o ordenador de tudo na natureza, 

é o destino, é a necessidade suprema (GILSON apud. PEREIRA, 2013, p. 588).  

 

O conceito de logos, recuperado pelo evangelista João, é uma das categorias 

chave no processo de incorporação de diversas noções filosóficas do mundo grego 

operado pelo cristianismo. Tais concepções irão, consequentemente, mesclar-se com 

os elementos da teologia cristã. Deste problema filosófico em torno da conciliação da 

fé com a razão brotará algo que culminará na edificação do mais importante 

movimento filosófico do primeiro milênio: a Patrística.4 

                                                     
4 Sobre o surgimento da Patrística, Pessanha diz o seguinte: “A nova fé não era tão nova assim: já tinha 
quatro séculos de existência, durante os quais transformara-se profundamente. No começo, tal como se 
encontra no Novo Testamento, era uma doutrina aparentemente simples, constituída por algumas 
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Essa presença decisiva da filosofia no universo do pensamento cristão é um 

fenômeno que encontra sua gênese logo no início do século II. Já Paulo de Tarso, no 

século anterior, esforçara-se para edificar uma imagem do cristianismo como religião 

pela qual se obtinha a salvação, e não apenas mais uma seita judaica. Daí decorre um 

crescente interesse pela filosofia por parte dos cristãos convertidos do paganismo. 

Muitos dos primeiros padres da Igreja tinham grande conhecimento acerca de cultura 

filosófica e sobretudo retórica. Isso provoca a substituição da interpretação alegórica 

dos textos bíblicos por uma interpretação fundamentalmente filosófica. Em suas mãos, 

a filosofia “[...] passa a ser o recurso para realçar as concepções religiosas e passa a ser 

parte do instrumental de evangelização dos Padres da Igreja” (PEREIRA, 2013, p. 

589).  

Contudo, desta adoção da filosofia como meio, emerge um “porém” conflitivo: 

o alcance da verdade por parte da filosofia só se dá de maneira parcial e limitada. A 

parcialidade não induz a outra coisa senão em erro. Para o cristianismo, é 

absolutamente impensável trabalhar com um conceito de verdade que não seja 

caracterizado pela unidade.  

 

Como a verdade é una, o cristianismo se apresenta, portanto, como unidade da 

verdade e, assim, são realçadas as diferenças estruturais entre a filosofia e o 

cristianismo: a filosofia tem origem humana e, dessa forma, tem alcance parcial 

com riscos de erro; o cristianismo, porém, tem origem divina e alcança a verdade 

una e universal [...] Em Agostinho, a razão está a serviço da fé, a filosofia se 

encontra com a religião. A razão é a capacidade para a demonstração lógica da 

verdade. Há, porém, uma verdade suprema, a revelação divina, que se traduz em 

um conjunto de princípios indemonstráveis [...] No pensamento cristão, as 

Escrituras são, pois, os princípios indemonstráveis nos quais a fé se apoia. A fé é, 

                                                     
regras de conduta moral e pela crença na salvação através do sacrifício de Cristo. Não tinha nenhuma 
fundamentação filosófica, isto é, não se apresentava como um conjunto de ideias produzidas e 
sistematizadas pela razão em um todo lógico. Era uma religião revelada e não uma filosofia. Mas era 
também uma religião que servia como instrumento de contestação da ordem imperial vigente e vivia em 
permanente conflito com os senhores romanos. Por isso desenvolveu instrumentos de defesa para 
sobreviver. As armas foram buscadas no campo do próprio adversário: os filósofos gregos e seus 
continuadores na época helenística e romana. Esse esforço de conciliação das verdades reveladas com 
ideias filosóficas, empreendido pelos primeiros pensadores cristãos, Padres da Igreja, produziu a 
chamada filosofia Patrística, que não chegou a formular sistemas completos de filosofia cristã. Os 
primeiros Padres da Igreja limitaram-se a elaborações parciais de alguns problemas apologéticos e 
teológicos. Em outros termos, o que se encontra na Patrística são escritos de elogio ao cristianismo e 
tentativas de mostrá-lo como doutrina não oposta às verdades racionais do pensamento helênico, tão 
respeitado pelas autoridades romanas” (PESSANHA, 1980, p. 12).  
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portanto, necessária para conhecer, uma vez que ela concerne à nossa obrigação 

de conhecer o que não podemos ignorar e que não conheceríamos por nós mesmos 

se não houvesse a revelação (PEREIRA, 2013, p. 589-570).  

 

Entretanto, o ato de chegar a Deus e encontrar a felicidade suprema e absoluta 

não reside meramente em um esforço de caráter epistemológico e intelectual. 

“Agostinho dá um passo além de todos os seus predecessores pagãos ao afirmar que a 

felicidade é verdadeiramente possível somente na visão de Deus numa vida após a 

morte” (KENNY, 2008, p. 286). 

Em Agostinho, felicidade e eternidade são dois conceitos preponderantes e que 

se reclamam mutuamente. Ele assim o demonstra em A cidade de Deus (De Civitate 

Dei), sua obra magna do ponto de vista apologético: 

 

Se, por conseguinte, soberano bem da Cidade de Deus é a paz, eterna e perfeita, 

não a que os mortais atravessam entre o nascimento e a morte, mas aquela em que 

permanecem, uma vez imortais e livres, quem há capaz de negar que essa vida será 

muito feliz ou de não achar, comparada com ela, misérrima esta, por mais repleta 

que esteja de bens anímicos, corporais ou externos. Contudo, quem se conduz de 

tal modo que ao fim da que ardentíssima e fidelissimamente espera refere o uso 

pode com razão chamar-se feliz neste mundo, mais pela esperança que pela 

realidade. A realidade presente, sem tal esperança, é felicidade falsa e autêntica 

miséria, porque não usa dos verdadeiros dons do espírito (SANTO AGOSTINHO, 

1990, p. 411).  

 

No período de sua juventude, a filosofia de Agostinho foi intensamente 

motivada pela busca do conhecimento e da sabedoria. Em seu período de maturidade 

filosófica, que corresponde à sua fase como cristão e também bispo de Hipona, o seu 

fazer filosófico será orientado pelo que se entende como busca por Deus. “A busca pela 

sabedoria, posteriormente identificada com Deus, é o eixo em torno do qual se alinham 

as questões do mal e da felicidade” (PEREIRA, 2013, p. 570).   

 

2 INFLUÊNCIAS FILOSÓFICAS E TEOLÓGICAS DIVERSAS 

 

Pensar a emancipação de Agostinho na condição de filósofo é uma tarefa que 

implica considerar as diversas correntes de pensamento que vieram a influenciar o seu 
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pensamento. Se, por um lado, toda a sua obra gravita ao redor do problema de Deus, 

sua emancipação filosófica e espiritual, conforme Gilson e Boehner, “[...] deu-se sob a 

ação de seus contatos com o Neoplatonismo e com Santo Ambrósio” (2003, p. 144). 

Vemos, com efeito, que o alcance da maturidade intelectual por parte de Agostinho dá-

se a partir de seu encontro com duas vertentes de pensamento que lhe servirão de 

alicerce ao longo de todo processo de formulação da sua obra. O pensamento 

agostiniano resulta, assim, de uma persistente tentativa de efetivar uma síntese entre 

cristianismo e Neoplatonismo.  

Contudo, há de se ressaltar aqui o fato de que no longo período que antecede 

sua conversão no ano de 386, Agostinho toma contato com outras correntes espirituais 

e filosóficas expressivas no mundo greco-romano de então. É sabido que Agostinho, 

no princípio de sua trajetória intelectual e acadêmica, foi profundamente influenciado 

tanto pelo pensamento cético quanto pelo Maniqueísmo. Por ver-se inicialmente como 

um discípulo de Cícero, Agostinho era influenciado por um ceticismo acadêmico que o 

consumia em suas intermináveis e angustiantes dúvidas. O desejo ardente pela 

sabedoria inflamado pela leitura do Hortensius de Cícero foi, num primeiro momento, 

aparentemente saciado pelas respostas dadas pelo maniqueísmo.  

Ainda que de maneira breve e sintética, os princípios fundamentais do 

maniqueísmo devem ser aqui caracterizados. Reale o compreende como “[...] uma 

doutrina herética fundada pelo persa Mani no século III, implicava: 1) um vivo 

racionalismo; 2) um marcado materialismo; 3) um dualismo radical na concepção do 

bem e do mal” (REALE, 1994, p. 430). Os maniqueus não entendiam o bem e o mal 

apenas na esfera de uma discussão moral, mas, antes de tudo, como princípios 

ontológicos e cósmicos que regiam o universo. Estes dois princípios encontram-se em 

eterna tensão e oposição. Para Chagas 

 

Os maniqueus ofereceram ao doutor hiponense uma mundivisão sedutora. 

Conforme esta corrente de pensamento haveria no mundo dois princípios 

antagônicos, que regeriam o cosmo, o Bem e o Mal, a luz e as trevas; de igual modo, 

a alma humana, reflexo da ordem do mundo, também seria formada por essa 

realidade dicotômica. A consequência moral desta postulação seria negar qualquer 

tipo de responsabilidade pessoal e moral, haja vista a ação má ser decorrência da 

constituição ontológica do homem (CHAGAS, 2015, p. 35).  
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O maniqueísmo se mostrar-se-ia, contudo, uma solução temporária e 

insatisfatória às tantas dúvidas que acompanhavam Agostinho. Assim, seu 

afastamento da seita foi-se dando de forma progressiva. À medida que ele intensificava 

suas leituras das ciências gregas (artes liberais), mais identificava lacunas nas ideias 

maniqueístas.  

O contato de maior proximidade de Agostinho com o ceticismo dá-se num 

período relativamente curto que, por sua vez, corresponde ao momento em que ele se 

afasta do maniqueísmo. Como já mencionado, a leitura de Cícero é um elemento 

preponderante na trajetória de Agostinho. É sobretudo através deste pensador latino 

que ele adentra o universo da doutrina cética. Como bem assinala Brown, 

 

Ao chegar em Milão, no outono de 384, Agostinho era um homem desiludido. As 

certezas de sua juventude haviam se desfeito. Nesse estado de espírito, mais uma 

vez ele se voltou pra Cícero. Em seus diálogos filosóficos, Cícero tornara 

disponíveis em latim as concepções céticas da “Nova Academia”. Essas doutrinas 

tinham sido elaboradas no século II a. C. por Carnéades, um admirável lógico 

grego, em oposição aos estoicos. Os estoicos haviam afirmado que o homem era 

capaz de conhecer com exatidão a natureza do mundo que o cercava e, desse modo, 

agir sabiamente e com perfeita certeza, á luz desse conhecimento. Os céticos – 

chamados de academici, “os acadêmicos” haviam negado que o conhecimento 

pudesse ser conquistado com tamanha facilidade (BROWN apud PEREIRA 

JÚNIOR, 2012, p. 68). 

 

Apesar de o ceticismo representar uma influência relativamente importante 

para Agostinho, tal pensamento foi por ele rapidamente abandonado. Diante de seu 

insaciável anseio pela verdade, a dúvida cética naturalmente tornou-se ineficiente. 

“Agostinho sempre foi um filósofo ávido por respostas. O ceticismo, apesar de levantar 

questões que sempre o intrigaram, não era capaz de oferecer qualquer resposta aos 

seus questionamentos intelectuais e filosóficos” (PEREIRA JÚNIOR, 2012, p. 71). A 

dúvida é a constante que norteia todo o horizonte filosófico do cético. Deste modo, 

toda e qualquer possibilidade de alcance de uma verdade absoluta encontra-se 

comprometida. A respeito dos ceticismo, Gilson lembra que seu, “[...] princípio 

fundamental [...] é que nunca se chega a saber nada em filosofia” (apud PEREIRA 

JÚNIOR, 2012, p. 71).  
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Ainda por volta de 384, estando Agostinho em Milão, ocorre, como já 

mencionado, o encontro com o bispo Ambrósio e com o Neoplatonismo. De Ambrósio, 

Agostinho recebe o conceito de substância espiritual que se refere ao ser do Deus-Uno 

cristão. Entretanto, caso existisse apenas um princípio ontológico superior (ao 

contrário do que afirmavam os maniqueus), e este princípio fosse Deus, isto é, o Bem, 

como seria possível a existência do mal? Ao que parece, são justamente as ideias 

neoplatônicas que permitem a Agostinho realizar a síntese. De acordo com Costa, 

 

A ideia ambrosiana de “substância espiritual” seria reforçada ao identificá-la em 

Plotino com as três hipóstases espirituais, chegando inclusive a relacionar, pelo 

menos num primeiro momento uma delas – a Inteligência ou Nous –, com o Verbo 

do Evangelho de São João. Além disso, graças aos neoplatônicos, Agostinho 

despertaria para outros dois pontos de fundamental importância na solução do 

problema do mal: (1) a noção de participação e (2) o conceito de não ser como 

equivalente ao nada, conceito de que se muniria mais tarde, depois da conversão, 

para combater a concepção de mal como substância ou natureza dos maniqueus 

(COSTA, 2014, p. 33). 

 

O completo abandono das concepções maniqueístas e céticas ocorre através do 

encontro com os modelos de pensamento cristão e também neoplatônico. É inegável 

que o próprio Platão, ainda que indiretamente, exerce influência notável sobre 

Agostinho. No que concerne, por exemplo, à natureza metafísica do Bem e do mal, é 

inquestionável a similitude guardada entre as fundamentações platônicas e 

agostinianas.  

Ainda que receba tratamento em grande medida secundário e quiçá até mesmo 

subliminar, é na obra de Platão que a problemática do mal ganhará uma primeira 

abordagem mais consistente. Isso se deve precisamente ao fato de ser Platão um 

filósofo que se preocupa em construir “[...] uma ontologia que é tida como puramente 

idealista. Desta maneira, um tema preponderante em seus escritos é ideia do Bem. 

Platão ocupa-se determinadamente a responder a seguinte interrogação: o que é o 

Bem?” (LORENZETTI, 2018, p. 175). A resposta, ele nos oferece no livro VII da 

República, livro este onde se encontra o famoso “Mito da caverna”. Assim diz Platão: 
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[...] na extremidade do mundo inteligível encontra-se a ideia do Bem, que apenas 

pode ser contemplado, mas que não se pode ver sem concluir que constitui a causa 

de tudo quanto há de reto e de belo no mundo: no mundo sensível, esta ideia gera 

a luz e sua fonte soberana e, no mundo inteligível, ela, soberana, dispensa a 

inteligência e a verdade (PLATÃO, 1989, p. 51).  

 

O idealismo platônico, conforme observamos no fragmento supracitado, 

caracteriza-se pela relação de identidade ontológica guardada entre o “Bem”, o “Ser”, 

e a “perfeição”. Em termos de uma possível “ontologia do mal”, tal qual pensada por 

Agostinho, o que isto significa? Ora, pode-se afirmar que “seguindo a direção da 

filosofia antiga, ao falar do ser, Platão toma em consideração apenas o ideal, de modo 

que o mal se constitui como o não-ser” (LORENZETTI, 2018, p. 175). Ao “eleger” a 

exclusividade metafísica do Bem, Platão acabou por fundar uma tradição que, por 

muitos séculos, calcaria sua abordagem do problema do mal em uma chave de leitura 

muito específica: a noção de mal como privação do ser. Considerando este ponto, 

Agostinho é, inegavelmente, herdeiro e forte devedor da tradição metafísica platônica. 

Em síntese: o platonismo representa o primado do caráter afirmativo do ser. Como 

bem atesta Johannes Hirschberger, “[...] no seu sistema filosófico o mal não entra em 

nenhuma categoria. O ser, que Platão reconhece como o ser verdadeiro e real, é 

somente o ser ideal” (HIRSCHBERGER, 1957, p. 81). Se o “Ser” e o “Bem”, enquanto 

realidades indissociáveis, encontram-se “revestidos” de idealidade metafísica, não 

cabe ao mal outro status ontológico que não seja o de “privação”. “O mal apesar de se 

constituir como realidade, é carente de idealidade. A sua ocasião no mundo nada mais 

do que consequência da imoralidade humana” (LORENZETTI, 2018, p. 175).  

O legado platônico em um primeiro momento aparece na filosofia dos estoicos, 

recebendo uma formulação mais sofisticada pelos neoplatônicos. Uma figura muito 

importante neste período é justamente o já referido Plotino, que lega uma contribuição 

significativa a respeito do problema do mal. Sua concepção é sui generis. Segundo 

Ullmann: 

 

O filósofo licopolitano diz que a matéria é o mal absoluto. Não se deve confundir 

essa matéria com a que nos circunda, palpável, ponderável. Talvez a matéria 

plotiniana possa ser comparada à chora de Platão. Ela é não-ser, treva, ausência 

de luz, indefinível por defeito de determinação. Essa matéria ou mal absoluto 
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Marcílio Ficino define-a como suiectum quoddam et susceptaculum specierum 

(uma certa realidade e receptáculo das espécies). Essa matéria, que não é matéria, 

é apartada do espaço na linguagem do estagirita (ULLMANN, 2005 p. 10). 

 

Plotino escreve a respeito da matéria como mal metafísico em absoluto no 

tratado Sobre o que são e de onde vem os males. Nele apresenta a convicção de que 

“[...] o mal moral, o mal para a alma, esteja na relação entre a alma e a matéria” 

(BARACAT JÚNIOR, 2006, p. 120). A corrupção da alma se dá pelo seu contato com 

o universo material que o afasta do inteligível: 

 

Portanto, o princípio do mal para elas é a audácia (tólma), e a gênese, e a primeira 

alteridade e o querer serem de si mesmas. De fato, assim que se mostram 

regozijantes com seu arbítrio, empregando bastante sua capacidade de moverem-

se por si mesmas, correndo na direção contrária e fazendo-se extremamente 

afastadas, ignoraram que elas mesmas provêm de lá: como crianças que, afastadas 

no nascimento de seus pais e criadas distantes deles por muito tempo, ignoram a 

si mesmas e a seus pais. As almas, então, como não vêem àquele [deus] nem a si 

mesmas, menosprezando a si mesmas por ignorância de sua estirpe, prezando as 

outras coisas e admirando a todas mais do que a si mesmas, chocando-se perante 

elas, maravilhando-se e dependendo delas, elas assim desprendem a si mesmas 

como lhes é possível daqueles para quem dão as costas, menosprezando-os; desse 

modo, resulta que a causa de sua completa ignorância daquele é seu apreço pelas 

coisas daqui e o menosprezo por si mesmas (PLOTINO apud BARACAT JÚNIOR, 

2006, p. 120). 

 

Pode-se dizer que Plotino foi a porta de entrada de Agostinho para este modelo 

de metafísica tipicamente idealista, algo radicalmente novo para ele, até então 

acostumado com o contundente materialismo inerente ao Maniqueísmo. Tempos 

antes de sua conversão ao Cristianismo, Agostinho teria lido 

 

Alguns escritos neoplatônicos, notadamente uma parte das Enéadas de Plotino na 

tradução de Mário Vitorino. Foi seu primeiro encontro com a metafísica, e um 

encontro decisivo. Liberto do materialismo de Mani tratou de purificar seus 

costumes, como esclarecera seu pensamento; mas as paixões eram tenazes, e ele 

mesmo se espantava com sua impotência para vencê-las, quando leu nas Epístolas 
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de São Paulo, que o homem é presa do pecado e de que ninguém pode libertar-se 

dele sem a graça de Jesus Cristo (GILSON, 1995, p. 143).  

 

A conversão de Agostinho, em 386, dá-se sob influência de duas matrizes 

distintas, o cristianismo e o Neoplatonismo5. Atualmente, o sentido de tal conversão é 

em geral associado a uma atitude de adesão ao Cristianismo, muito embora o 

Neoplatonismo a tenha influenciado notavelmente do ponto de vista intelectual. Pode-

se, enfim, afirmar a existência de uma espécie de “[...] acordo entre os estudiosos em 

aceitar que Agostinho, em 386, encontrou tanto em Plotino (De belo) quanto em 

Porfírio (De regressu animae) o ensinamento sobre o destino do ser humano, que o 

deixou profundamente impressionado” (PEREIRA, 2013, p. 588). Estes dois textos 

foram determinantes para o devir de toda a Obra de Agostinho. Comprova-se isso à 

medida que se percebe seu entendimento segundo o qual “[...] é por meio da prática 

da ascese, da purificação da alma e de exercícios das capacidades da razão que a alma 

pode conceber o seu retorno a Deus, à pátria celeste” (PEREIRA, 2013, p. 588).   

Para Gilson e Boehner, o encontro de Agostinho com o Neoplatonismo dá-se no 

momento em que ele “[...] já prestes a fazer-se crente, forcejava por superar sua 

ignorância e dissipar suas dúvidas angustiantes” (2003, p. 146). O processo de 

assimilação dos princípios da fé cristã pelo recém convertido deu-se em grande medida 

por meio de leituras dos escritos neoplatônicos. Isso se verifica uma vez que “[...] o 

encontro com o Neoplatonismo lhe proporcionou uma metafísica do espírito” 

                                                     
5 Sobre o episódio no qual se dá a conversão de Agostinho, Colombo o descreve com riqueza de detalhes 
na obra Agostinho: pecador, filósofo, santo: “Um velho sacerdote, chamado Simpliciano, num certo dia 
contou a Agostinho a história de um dos maiores retóricos do paganismo, Mario Vitoriano, que se havia 
convertido. O fato abalou Agostinho, já que se tratava de um de seus autores favoritos. Dias após, um 
outro visitante, compatriota seu, Ponticiano, falou-lhe de Santo Antão do Egito. Filho ignorante de um 
camponês, abandonou tudo e foi viver no deserto após ouvir a leitura de uma passagem bíblica: ‘Vai, 
vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu’. Mal o visitante se retirou, Agostinho 
decepcionado consigo mesmo, confidenciou a Alípio, seu companheiro de todas as horas: ‘Que faremos 
agora? Você não percebe? O ignorante arrebatou o céu, e nós, com nossa sabedoria, continuamos a 
demorar’. Era uma das últimas cidadelas a cair, mas a luta continuava dura: ‘Senhor quanto tempo 
ainda? Quanto tempo ainda? Amanhã, sempre amanhã? Por que não hoje, por que não agora?’ E não 
contendo as lágrimas, deixou a casa e foi para o jardim. Precisava estar sozinho. Ainda chorava quando 
ouviu a voz de uma criança: ‘toma e lê, toma e lê’. Possivelmente tratava-se de uma brincadeira infantil. 
Não importa. Agostinho regressou à residência, abriu o Evangelho e leu: ‘Não na devassidão e na 
embriaguez, não na lascívia e na luxúria, não na contenda e na inveja; mas confiam em Nosso Senhor 
Jesus Cristo e não faças provisão para a carne, para satisfazer a sensualidade’. E desabou em prantos. 
Não leu mais. Nem precisava. A última barricada caíra, o ‘filho de tantas lágrimas’ não havia se perdido 
[...] Tinha agora 32 anos e como Nicodemos aceitara ‘nascer de novo’ e receber o Reino dos Céus como 
uma criancinha. E todas as dúvidas, todas as inquietações, todas as hesitações, longamente acalentadas, 
se desfizeram naquele momento. A batalha final fora ganha, agora restava-lhe consolidar as posições. 
Agostinho aceitara a sugestão de uma criança. Muitas vezes ele tentara falar com Deus. Agora, 
finalmente, decidira escutá-lo (COLOMBO, 1979, p. 31-34).  
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(GILSON; BOEHNER, 2003, p. 146), algo que lhe foi extremamente útil. Agostinho 

recebe diversos contributos significativos do Neoplatonismo. Vários deles serão, 

inclusive, fundamentais no processo de elucidação de sua compreensão acerca da 

natureza de Deus, assim como da ontologia do Bem e do mal.  

 

Através das leituras de Plotino, Agostinho descobriu que Deus é a fonte única de 

todo bem e que o mal não forma uma substância. Bem como o nous, ou razão 

natural, remonta ao logos do Evangelho de São João. Foi um importante passo 

para que Agostinho vencesse seu materialismo rumo a uma especulação filosófico-

religiosa (COSTA, 2014, p. 12). 

 

Um primeiro elemento possível seja referente às características de Deus. Em 

Agostinho, dá-se a recepção do arquétipo da divindade enquanto luz. Esta luz possui 

as seguintes qualidades: incorporalidade, invisibilidade e de natureza puramente 

espiritual, superando em muito tudo aquilo que é próprio da materialidade. Constitui-

se, portanto, como verdade suprema e causa de tudo que existe. Para além destra 

primeira acepção, é possível afirmar que  

 

Agostinho deve aos platônicos a doutrina da diversidade radical entre o ser 

absoluto - o único verdadeiramente digno do nome de ser - e o ser meramente 

participado [...] Se Deus é o único ser absoluto, todos os outros seres são apenas 

relativos; nem deixam totalmente de existir, nem existem totalmente: “Nec 

omnino esse, nec omnino non esse”. Deus é imutável, e todas as outras coisas são 

mutáveis; por isso só Deus existe verdadeiramente. Em comparação com Ele todas 

as outras coisas são mutáveis (GILSON; BOEHNER, 2003, p. 146). 

 

Perante os platônicos, Agostinho é também tributário da compreensão de que 

todas as coisas existentes são boas. Chega a essa conclusão ao passo que refuta a 

afirmação de que as coisas não podem ser boas, pois se corrompem. Temos, deste 

modo, o raciocínio que servirá de alicerce a seu conceito de natureza, amplamente 

explorado em importantes obras, como por exemplo O livre arbítrio, A cidade de Deus 

e o conjunto de textos conhecidos como Comentário ao Gênesis. Com efeito, as coisas 

só podem ser corrompidas na medida que são boas. Diante disto, (conforme Boehner 

e Gilson) Agostinho infere: 
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[...] que o mal não é senão a privação de um bem, e que o mal como tal não existe. 

Tudo que existe é bom. Logo, o que não é bom – isto é: o mal - não existe. O mal 

se apresenta na mesma medida em que as coisas sofrem alguma privação do seu 

ser, ou em outras palavras, uma privação ou destituição. Por conseguinte, se todo 

o bem presente nas coisas fosse eliminado ou destruído. Estas deixariam 

totalmente de existir e reverteriam ao nada (2003, p. 147). 

 

Desta maneira, torna-se evidente que o mal não pode ter sua origem em Deus. 

Ao se constituir como o não-ser, torna-se impossível que o mal tenha recebido o ser de 

alguém. Uma vez que Deus é o ser perfeito e criador de todas as coisas, tudo o que por 

ele foi criado é bom e guarda esta perfeição. Ainda que nem todas as coisas sejam 

iguais, todas elas são boas à medida que participam igualmente do ser de Deus e 

asseguram a harmonia do cosmo. À medida que busca conciliar as visões cristã e 

neoplatônica, Agostinho efetiva a consolidação do conceito de Deus como ser Uno, ao 

qual está necessariamente implicada a ideia de Bem absoluto e perfeito.  

Do ponto de vista das influências recebidas (Maniqueísmo, Ceticismo, 

Cristianismo e Neoplatonismo), pode-se dizer – embora em momentos distintos – que 

Agostinho tenha contado com cada uma delas, mas são sobretudo as duas últimas que 

se estruturam como o sustentáculo de seu pensamento amadurecido. Tanto o dualismo 

maniqueísta quanto a dúvida cética, embora em determinado período tenham sido por 

ele assimilados, foram rapidamente rechaçados, haja visto que não supriram 

satisfatoriamente suas indagações. Diante de tal necessidade, a interface entre 

elementos de ordem cristã e neoplatônica, operada pela filosofia de Agostinho, 

seguramente significou a consolidação de uma das mais sofisticadas e originais 

sínteses teóricas legadas ao pensamento ocidental.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao princípio desta elucubração estipulamos como objetivo realizar uma 

“recuperação” de diversos elementos de ordem histórica e filosófica que nos 

permitissem reconstituir o itinerário de formação intelectual do jovem Agostinho. Em 

outros termos, intentamos investigar as tensões que, ao longo do tempo, ajudaram a 

performar a mundividência agostiniana. Pode-se dizer que, mais do que uma 

abordagem estrita acerca de um tema marcante da Obra de Agostinho, este estudo 
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concentrou-se em uma espécie de análise propedêutica, ou se quisermos, um “recuo” 

investigativo.  

De início, preocupamo-nos em situar o autor como “homem de seu tempo”. Para 

tanto, tomamos como dignos de nota diversos aspectos de natureza contextual sem os 

quais, em nosso juízo, torna-se inviável compreender o mundo sobre e partir do qual 

Agostinho pensava e falava. Ora, este é, com efeito, um filósofo situado não apenas na 

“fratura” dos tempos como no “limiar de muitos mundos”. Em que sentido? Agostinho 

é alguém cujos anos de vida coincidem com o colapso do ordenamento estrutural e 

institucional do Império Romano. É, portanto, alguém que se encontra situado 

entrementes dois períodos históricos substancialmente distintos: o homem que 

assistiu ao ocaso de uma época e ao alvorecer de uma nova. Contudo, este é não é o 

único viés segundo o qual ele pode ser lido como um filósofo cujo nascimento se dá no 

“entrechoque” de mundos. Agostinho, enquanto pensador e homem de ideias, é 

também fruto das diversas correntes de pensamento que pululavam no contexto do 

Baixo Império Romano.  

Comumente, Agostinho é um autor tomado e compreendido em correlação 

íntima e indissociável com o Cristianismo. O “automatismo” de tal leitura é, em grande 

medida justificado, ao passo que ele se consolidou ao longo dos séculos como uma das 

referências maiores do pensamento cristão. Contudo, ao ter sua biografia analisada, 

Agostinho revela-se uma pessoa cujos interesses intelectuais oscilam ao longo de toda 

sua juventude. Tanto é que converteu-se definitivamente ao Cristianismo somente no 

ano de 387 d. C., ano em que contando ele 33 anos de idade recebeu o batismo pelas 

mãos do então bispo de Milão, Ambrósio. Amparados nestas circunstâncias é que 

procuramos descrever o longo e irregular caminho traçado por Agostinho até sua 

conversão.  

Como momentos fundamentais desta “linha do tempo”, elencamos os encontros 

de Agostinho com quatro das principais filosofias de sua época: o ceticismo, o 

maniqueísmo, o neoplatonismo e, finalmente, o cristianismo. Por que estas? Por que 

são as matrizes de reflexão com as quais o filósofo estabeleceu (mesmo que por 

períodos diferentes de tempo) algum nível de comunhão teórica.  

O ceticismo é pensado, sobretudo, como a porta de entrada para a filosofia. O 

primeiro modelo de pensamento que logrou arrebatar o interesse intelectual de 

Agostinho. O maniqueísmo, por sua vez, o seduziu inicialmente como resposta àquela 
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que seguramente era uma das mais intrigantes questões impostas sobre a filosofia da 

Antiguidade Tardia: a origem do mal. Tal “encantamento” com a doutrina maniqueia 

foi, todavia, efêmero. Dado isso, procuramos enfatizar de que forma a conversão de 

Agostinho ao cristianismo se dá de modo concomitante à sua recepção da filosofia dos 

neoplatônicos. Valendo-se tanto da metafísica do Uno de Plotino, como da metafísica 

do Bem radicada nos escritos do platonismo clássico, Agostinho operou uma 

engenhosa síntese: conjugou estes legados da filosofia grega com a noção cristã de 

Deus proveniente da revelação bíblica. Daí emerge o conceito agostiniano de Deus, 

categoria basilar de toda sua filosofia. Este é, certamente, um de seus mais sofisticados 

e originais construtos teóricos. Por conseguinte, sua contribuição foi de tal forma 

fecunda e decisiva, que faz com que Agostinho, “filósofo nascido no limiar de muitos 

mundos” e na fissura dos tempos, em muito supere os limites históricos da Roma 

decadente, atingindo, por que não dizer, a atemporalidade.   
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Resumo 
O tema do desprendimento (Abgeschiedenheit) é de fundamental importância no 
pensamento do místico, teólogo e filósofo renano Mestre Eckhart (1260-1328) e 
perpassa os momentos fundamentais de sua obra. Para o autor medieval, o 
desprendimento é a mais alta das virtudes sendo mais louvável que a caridade, a 
humildade e a misericórdia, já que é o desprendimento que conduz o ser humano à 
máxima semelhança com Deus. Pelo desprendimento o ser humano fica isento de tudo 
o que é externo e que possa prejudicar o cultivo de uma interioridade plena: estar 
desprendido é estar insensível às alegrias e tristezas, às honrarias e ultrajes, a isto ou 
aquilo. Neste sentido, propõe-se aqui uma leitura do Sermão Alemão I – “Intravit 
Jesus in templum et coepit eicere vendentes et ementes” – no qual Eckhart, tomando 
como ponto de partida a passagem bíblica do Evangelho de Mateus (21, 12) na qual 
Jesus expulsa os comerciantes do templo, argumentará que a alma humana, enquanto 
templo da divindade, deve estar esvaziada, para que ali somente Deus encontre lugar. 
Assim, o templo vazio, entendido como a interioridade esvaziada e desprendida, pode 
ser lida como uma expressão do desprendimento, condição indispensável à união 
mística. 
Palavras-chave: Desprendimento. Templo vazio. Interioridade. Exterioridade. 
Eckhart. 

 
Introdução 

 

Mestre Eckhart (1260-1328) foi um teólogo, filósofo e místico da Ordem dos 

Frades Pregadores que, em seu tempo, despertou a atenção devido ao conteúdo 

suspeitoso de seus escritos e ensinamentos, sendo submetido a um processo 

inquisitório que culminou com a publicação da bula de condenação In agro dominico 

(1329) assinada pelo Papa João XXIII. Nesta Bula são condenados vinte e oito artigos 

de Eckhart, dezessete como heréticos e outros onze como suspeitos de heresia.  

 Historicamente, Eckhart está situado entre o apogeu da Escolástica (século 

XIII) e seu declínio (séculos XIV e XV) que dissolveu consigo a pretensão de que a 

razão pudesse servir de fundamento para a fé, aí “(...) o caminho do misticismo 

apareceu como o único praticável para ligar o homem com Deus” (REALE; ANTISERI, 
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2003, p. 327). Eckhart está, portanto, diante do grande desafio de restaurar a união 

entre o ser humano e Deus e, neste sentido, “a obra de Eckhart pode ser vista como 

busca significativa de justificação daquela fé que (...) ficou sem o suporte da razão” 

(REALE; ANTISERI, 2003, p. 327). Nesse contexto, um dos temas que ganha 

relevância no pensamento de Eckhart é o desprendimento, entendido pelo autor como 

a mais alta das virtudes, pois, isentando o ser humano de tudo o que é externo, o 

conduz à união com Deus. 

 Propõe-se aqui um estudo do tema do desprendimento a partir de dois textos 

eckhartianos, a saber, o tratado Von Abgeschiedenheit e o Sermão Alemão I - “Intravit 

Jesus in templum et coepit eicere vendentes et ementes”. O objetivo é expor ambos os 

textos demonstrando em que consiste o desprendimento e como Eckhart compreende 

a passagem bíblica do Evangelho de Mateus na qual Jesus expulsa os comerciantes do 

templo e, posteriormente, tomando o aspecto da interioridade como o lócus do 

desprendimento e do vazio, demonstrar como o templo vazio pode ser entendido como 

expressão do desprendimento. 

 

Sobre o desprendimento, a completa disponibilidade, a total liberdade 

 

O texto tomado aqui como base para o estudo do tema do desprendimento é o 

tratado eckhartiano Von abgeschiedenheit, traduzido ao português como O 

desprendimento, a completa disponibilidade, a total liberdade 2 . Inicialmente é 

preciso sublinhar duas questões pertinentes ao tratado: a sua autenticidade e a 

tradução do conceito de abgeschiedenheit. Com relação à autenticidade do tratado, 

apesar do criterioso trabalho de tradução e edição feito por Josef Quint de boa parte 

da obra alemã onde inclui-se como autêntico o referido texto, há questionamentos 

sobre a autenticidade do mesmo com base do fato de que o tratado “(...) não constava 

na lista de textos examinados pela Inquisição e que, sem dúvidas, teria chamado 

atenção” (ESQUERRA, 1998, p. 211). Apesar disso, Esquerra admite a plausibilidade 

de pensar que o tratado pudesse ser obra de um colaborador de Eckhart que teria 

apresentado aí as ideias do mestre renano sobre o desprendimento. De qualquer modo, 

“a proximidade com os mais importantes temas do programa de pregação do Mestre 

                                                     
2 In.: ECKHART, M. O Livro da Divina Consolação e outros textos seletos. Bragança Paulista: Editora 
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é, no entanto, tão evidente que se faz indispensável no conjunto de seu pensamento” 

(ESQUERRA, 1998, p. 211). Assim, apesar das dúvidas sobre a autenticidade do 

escrito, este não é díspar do pensamento de Mestre Eckhart, pelo contrário, contribui 

na compreensão geral de sua doutrina.  

A segunda questão é referente ao problema de tradução do conceito 

abgeschiedenheit. Ao que tudo indica, não há ocorrência do conceito antes de Eckhart, 

o que leva há um consenso entre os comentadores com relação ao fato de o mesmo ter 

sido cunhado pelo próprio místico. Ab-geschieden-heit seria oriundo do verbo 

abscheiden onde ab indica de e scheiden indica separar, acrescido do sufixo heit. O 

conceito é traduzido ao português como desprendimento, “(...) acentuando a 

conotação de não estar preso a nada, a não ser a si mesmo” (GIACHINI, 2006, p. 337). 

Também é possível compreendê-lo a partir dos sinônimos completa disponibilidade e 

total liberdade. 

Conforme De Libera o tratado Von Abgeschiedenheit apresenta a seguinte 

estrutura: I. Exposição de uma teoria das virtudes que visa justificar a primazia do 

desprendimento; II. Explicação do efeito do desprendimento: a máxima semelhança 

com Deus; III. Especificação do objeto do desprendimento: o puro Nada; e, IV. 

Indicação do acesso ao desprendimento: o sofrimento de Cristo e a verdadeira 

humildade (DE LIBERA, 1999). Com base nisso apresentaremos, na sequência do 

texto, os momentos fundamentais do tratado eckhartiano em favor da justificação do 

desprendimento como a mais alta virtude e como condição da união mística. 

Eckhart inicia o tratado afirmando ter perscrutado muitos escritos de mestres 

pagãos e de profetas em busca da mais alta das virtudes: “a que capacite o homem a 

melhor e mais estreitamente unir-se a Deus” (ECKHART, 2005, p. 148). Desta busca 

conclui “que o puro desprendimento ou total disponibilidade tudo supera, pois de certa 

forma todas as virtudes visam à criatura, ao passo que o desprendimento está 

desvinculado de todas as criaturas” (ECKHART, 2005, p. 148). Acima de todas as 

virtudes os mestres louvam a caridade, a humildade ou a misericórdia, contudo, para 

Eckhart, o desprendimento é mais louvável que cada uma delas, vejamos. 

A exposição da teoria das virtudes em favor da justificação da primazia do 

desprendimento inicia com a apresentação de dois argumentos que provam a 

precedência do desprendimento sobre a caridade. No primeiro, Eckhart afirma que 

“(...) o que há de melhor na caridade é que ela me força a amar a Deus, ao passo que o 
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desprendimento força Deus a me amar. Ora, é preferível, de muito, forçar a Deus a vir 

a mim do que forçar-me a ir a Deus” (ECKHART, 2005, p. 148). Como pode o 

desprendimento forçar Deus a vir a mim? “A cada coisa agrada estar no lugar que lhe 

é natural e próprio, mas o lugar natural e próprio de Deus é a unidade e a pureza 

nascida do desprendimento” (ECKHART, 2005, p. 148-149), assim, sendo o 

desprendimento que faz nascer a unidade e a pureza que são o lugar próprio de Deus, 

ao levar a cabo o desprendimento Deus é forçado a vir a mim, pois ele quer estar no 

seu lugar natural. No segundo, Eckhart afirma que “(...) a caridade me força a suportar 

todas as coisas por causa de Deus, ao passo que o desprendimento faz com que eu não 

seja acessível senão a Deus” (ECKHART, 2005, p. 149). Ora, suportar todas as coisas 

por causa de Deus implica sofrimento e, ao sofrer, “(...) o homem visa [ainda], de certa 

forma, à criatura da qual se origina o sofrimento humano, ao passo que o 

desprendimento está completamente desatado de toda criatura” (ECKHART, 2005, p. 

149). O desprendimento, por estar muito próximo ao Nada, não encontra coisa alguma 

que possa ter nele lugar, a não ser Deus. 

Além da caridade, o desprendimento é mais louvável que a humildade, “e isso 

porque pode haver humildade sem desprendimento, mas não pode haver 

desprendimento perfeito sem humildade perfeita, pois a humildade perfeita tende à 

anulação do próprio eu” (ECKHART, 2005, p. 149). Apesar da dependência do 

desprendimento com relação à humildade perfeita é preciso notar que a humildade 

“(...) se inclina a todas as criaturas e, nessa inclinação, o homem sai de si, em direção 

às criaturas, enquanto o desprendimento permanece em si mesmo” (ECKHART, 2005, 

p. 149). O permanecer em si mesmo é, para Eckhart, mais nobre que o sair de si e, 

portanto, sendo a pretensão do desprendimento estar aí por si mesmo sem estar acima 

ou abaixo de coisa alguma, ele é preferível à humildade. 

A última virtude analisada por Eckhart é a misericórdia que “(...) consiste em 

sair o homem de si mesmo para ir ao encontro das misérias do próximo que lhe afligem 

o coração” (ECKHART, 2005, p. 150-151). Por mais nobre que seja, o desprendimento 

é superior à humildade por dois aspectos: permanece em si mesmo, conforme 

apresentamos anteriormente e não se deixa afligir por nada, “pois enquanto alguma 

coisa é capaz de afligir o homem, este não é tal como deveria ser” (ECKHART, 2005, 

p. 151). Eckhart conclui que o desprendimento é a virtude mais apta a unir o ser 
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humano a Deus, já que nenhuma das outras é tão livre de vício e tão apartada das 

criaturas quanto esta. 

Em que consiste o verdadeiro desprendimento? “(...) que o espírito permaneça 

tão insensível em face de todas as vicissitudes da alegria e da dor, das honrarias, dos 

ultrajes e dos insultos, como uma montanha de chumbo é insensível a um sopro de 

vento” (ECKHART, 2005, p. 151). O desprendimento levado a cabo dessa maneira, 

como insensibilidade ou isenção de toda exterioridade, conduz o ser humano à máxima 

semelhança com Deus, que é o efeito mesmo do desprendimento. Como é o possível, 

pelo desprendimento, ser semelhante a Deus? Eckhart entende que “(...) o ser Deus, 

Deus o deve ao seu desprendimento imutável; e do desprendimento lhe vem a pureza 

e a simplicidade e a imutabilidade” (ECKHART, 2005, p. 151), quer dizer, o 

desprendimento não é somente uma virtude que o ser humano deve almejar, mas faz 

parte do próprio ser Deus. Portanto, “(...) se o homem deve assemelhar-se a Deus, (...) 

isso se fará pelo desprendimento. Pois este conduz o homem à pureza, e da pureza à 

simplicidade, e da simplicidade à imutabilidade” (ECKHART, 2005, p. 151). É, pois, 

pelo desprendimento que o ser humano logra ser semelhante a Deus, e isto é assim 

porque Deus mesmo está em um desprendimento imutável. 

Outro tópico fundamental no tratado é a definição do objeto do 

desprendimento: “o objeto do desprendimento puro não é isto nem aquilo. Ele assenta 

num puro nada” (ECKHART, 2005, p. 154). Conforme já expusemos, o 

desprendimento é a mais alta das virtudes pois está de tal modo apartado da criatura 

que, no coração do ser humano desprendido, somente Deus encontra lugar e que o 

efeito do desprendimento é a máxima semelhança do ser humano desprendido com 

Deus. Eckhart argumenta que Deus somente age segundo sua vontade total onde 

encontra uma disponibilidade completa para que possa agir: 

 

Temos disso um símile natural: quando se acende um forno e nele se introduz uma 

massa de aveia, uma de cevada, uma de centeio e uma de trigo, o calor do forno é 

um só e, todavia, ele não age do mesmo modo nas massas; pois uma se torna um 

pão bonito, a outra se torna mais grosseira, e a terceira fica mais grosseira ainda. 

A culpa não é do fogo, e sim, da matéria, que é diferente.  Da mesma forma, Deus 

não opera igualmente em todos os corações; opera conforme a disposição e a 

receptividade que encontra. (ECKHART, 2005, p. 155). 
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Para que Deus possa operar do melhor modo, é preciso que o coração esteja livre 

de todo “isto ou aquilo”, deve “(...) assentar num puro nada, onde há também um 

máximo de possibilidade. E (...) quedar-se no nada, pois ali se encontra o máximo de 

receptividade” (ECKHART, 2005, p. 155). Para ilustrar o que está expondo, Eckhart se 

vale da metáfora da tabuleta de cera: se pretendo escrever em um tabuleta é preciso 

antes eliminar tudo que se encontre escrito nela, pois estas coisas, por mais belas e 

nobres que sejam, constituem um estorvo ao meu propósito. A melhor forma da 

tabuleta se prestar à escrita é estar livre de todo isto ou aquilo que nela possa estar 

impresso. Para Eckhart, “da mesma forma, para que Deus possa escrever do modo 

mais elevado em meu coração, mister se faz que saia do coração tudo que possa 

chamar-se isto ou aquilo; e tal é, inteiramente, o caso do coração desprendido” 

(ECKHART, 2005, p. 155). Portanto, o objeto do desprendimento não é o isto ou o 

aquilo, este ou aquele, é o nada. Desprender-se é livrar-se de tudo e estar no nada, na 

completa e total liberdade e disponibilidade. 

 

A alma humana como templo vazio 

 

Trabalharemos aqui o Sermão Alemão I - Intravit Jesus in templum et coepit 

eicere vendentes et ementes - datado muito provavelmene de 1326. A passagem bíblica 

que serve de inspiração ao sermão é do Evangelho de Mateus 21, 12 na qual Jesus 

expulsa do templo os que ali compravam e vendiam. Para Eckhart, Jesus reivindica 

aqui o direito sobre o templo onde Ele deseja estar e reinar. O que torna a leitura de 

Eckhart sobre essa passagem ímpar e interessantíssima é a compreensão do que seja 

o templo referido no Evangelho: “O templo, no qual Deus, seguindo a sua vontade, 

quer poderosamente reinar, é a alma do homem” (ECKHART, 2006, p. 39) e, ainda, 

“(...) Deus quer ter esse templo vazio, a ponto de ali não haver nada mais que Ele só” 

(ECKHART, 2006, p. 39). O objetivo desta seção é explicitar em que consiste o templo 

vazio desde o Sermão Alemão I para, posteriormente, demonstrar como o templo vazio 

pode ser entendido como expressão do desprendimento. 

Eckhart define as pessoas que estabelecem relações de compra e venda no 

templo, os mercadores, como aqueles “(...) que se guardam contra pecados grosseiros, 

que gostariam de ser boas pessoas e que praticam suas boas obras para a honra de 

Deus, (...) e o fazem, no entanto, a fim de que Nosso Senhor lhês dê algo em troca ou 
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que Deus lhes faça algo que seja do agrado deles” (ECKHART, 2006, p. 40). Para 

Eckhart não é possível negociar, comerciar, estabelecer relações de troca com Deus, 

porque Deus não tem obrigação alguma de retribuir qualquer obra, boa ação ou oração 

ao ser humano. Se Deus retribui algo ao ser humano não é por obrigação, mas pela sua 

graça e liberdade: “Por isso, Deus não lhes deve absolutamente nada por suas obras e 

doações, a não ser que o quisesse fazer livremente e a partir da sua graça, e não por 

causa de obras nem de doações deles, pois dão do que não é seu e também operam não 

a partir de si mesmos” (ECKHART, 2006, p. 40). Quem quer negociar com Deus é 

inteiramente insensato. 

Quando Deus entra no templo que é a alma humana “(...) expulsa dele a 

nesciência, isto é, as trevas, e se revela a si mesmo com luz e verdade” (ECKHART, 

2006, p. 40). Mas, para que aí Deus esteja e permaneça, é preciso estar desprendido 

do mercantilismo e das obras que se realiza de modo a não ambicionar nada por isso. 

Assim, “(...) o homem que não tem em vista nem a si, nem algo qualquer, além de Deus 

somente (...) está verdadeiramente livre e solto, desprendido de todo mercantilismo 

em todas as suas obras e não busca o que é seu” (ECKHART, 2006, p. 41). 

Quando o templo se torna desprendido, livre de todo mercantilismo, não 

encontra nada que lhe seja igual a não ser Deus: “Só Deus é livre e incriado, e por isso 

só Ele é igual a ela [alma nobre] segundo a liberdade, não, porém, em vista da in-

criaturidade, pois ela é criada” (ECKHART, 2006, p. 43). Deus e a alma, livres, se 

igualam. Além disso, a alma, quando se iguala a Deus, “(...) percute para dentro do seu 

nada, no nada, tão distante do seu algo criado que, pela sua própria força, não pode 

por nada retornar ao seu algo criado. E Deus, com a sua incriabilidade, coloca-se sob 

o nada da alma, mantendo-a no seu algo” (ECKHART, 2006, p. 43). Quer dizer, tendo 

a alma ousado tornar-se nada, ela esgotou-se de si mesma, restando aí somente lugar 

para que Deus esteja.  

No texto de Mateus, Jesus, após expulsar os que compravam e vendiam no 

templo, começou a falar. Ele só fala no templo, na alma, quando ninguém mais fala. 

“O que fala o Senhor Jesus? Fala o que Ele é. E o que Ele é, pois? É uma Palavra do Pai. 

Nessa mesma Palavra o Pai pronuncia a si mesmo e toda natureza divina e tudo que 

Deus é, assim como Ele, e Ele o conhece como ele é” (ECKHART, 2006, p. 43). Para 

Eckhart, o Pai fala a Palavra e fala na Palavra e o Filho, enquanto Palavra do Pai, fala 
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na alma e aí pronuncia a si mesmo e toda a natureza divina. Eis porque a alma deve 

ser um templo vazio. 

 

Templo vazio como expressão do desprendimento 

 

Na sequência do texto pretendemos demonstrar como o templo vazio pode ser 

compreendido como um modo de expressão do desprendimento, isto é, pretendemos 

que ambos os textos compartilham um mesmo pano de fundo: expressam o desejo de 

união mística com Deus que somente é possível quando a interioridade do ser humano 

encontra-se desprendida, livre e disponível. 

Mestre Eckhart compreende que há em cada ser humano duas naturezas, a 

saber, a interioridade e a exterioridade: “Em casa ser humano há dois homens 

diferentes: um se chama o homem exterior, isto é, o ser sensitivo (...). O outro chama-

se homem interior, e é a interioridade do homem” (ECKHART, 2005, p. 153). Outros 

conceitos empregados por Eckhart para enfatizar essa dicotomia entre interior e 

exterior são: corpo e espírito, anjo bom e anjo mau, homem novo e homem velho, 

árvore boa e árvore má. O homem interior é sempre entendido como nobre e o exterior 

como sem valor. 

Uma das referências de Eckhart neste tópico é Santo Agostinho, de quem o 

mestre renano faz questão de citar o De Trinitate: “Diz Santo Agostinho: quando a 

alma do homem se eleva inteiramente à eternidade, e a Deus somente, a imagem de 

Deus irrompe à luz; mas quando a alma se volta para fora, e fosse para a prática externa 

da virtude, a imagem de Deus fica totalmente encoberta” (ECKHART, 2005, p. 94). 

Giachini destaca que, em Eckhart, há duas formas de conhecimento: o conhecimento 

exterior – sensível e compreensível – e o conhecimento interior – espiritual. O 

conhecimento exterior é voltado para fora e dependente de seu objeto, enquanto o 

conhecimento interior está além do espaço e do tempo, além do fora portanto, e é 

conhecimento do todo (2006). Entendemos que este aspecto da interioridade pode ser 

tomado como o meio pelo qual é possível compreender ambos os textos como 

complementares, tendo em vista que tanto a noção de desprendimento quanto a de 

templo vazio são referentes à interioridade. 

 Ao iniciar o tratado Von abgeschiedenheit, Eckhart destaca que, à exceção do 

desprendimento, as demais virtudes como a caridade, a humildade e a misericórdia, 
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estão vinculadas à criatura. Se o ser humano cultiva uma virtude que tende à criatura, 

isso implica que ele está sempre direcionado ao exterior, ao fora de si, ou seja, está 

inclinado à sensibilidade. Ao passo que o desprendimento permanece em si mesmo, 

na interioridade, apartado e inabalável a todo prazer ou desprazer do fora, da 

exterioridade. Eckhart compara o homem interior em seu desprendimento com o 

gonzo de uma porta: mesmo que a tábua externa da porta – o homem exterior – se 

mova para lá e para cá, o gonzo permanece imóvel. Daí que um cultivo pleno do 

desprendimento na interioridade faz com que o ser humano permaneça como o gonzo 

da porta, isto é, apesar das alegrias e tristezas, virtudes ou vícios, isto ou aquilo, o 

homem interior permanece alheio a tudo isso, só uma coisa lhe importa: estar 

completamente disponível a unir-se a Deus. 

 Na concepção eckhartiana, o desprendimento como exercício da completa 

disponibilidade e da total liberdade implica “(...) uma outra perspectiva metafísica, um 

pensamento possível que desontologiza não somente a Deus, mas também ao homem 

e ao seu mundo” (BAUCHWITZ, 2015, p. 92), isto porque ao negar a exterioridade que 

lhe conclama atenção, “(...) o místico encontra-se com o que nele é totalmente 

incógnito e incognoscível, um eu que se mostra como puro nada” (BAUCHWITZ, 2003, 

p. 173). É aí, no incógnito da interioridade, livre e desatento de tudo o que é exterior, 

que o ser humano encontra a possibilidade de unir-se à deidade. 

 Se tomarmos aquela concepção segundo a qual o declínio da escolástica teria 

colocado diante da humanidade o desafio de restaurar o contato entre o ser humano e 

Deus e que foi esse o problema central do misticismo especulativo do qual Eckhart é a 

maior referência (REALE; ANTISERI, 2003), então podemos entrever que o esforço 

do místico renano por postular o desprendimento como aquilo que torna possível a 

união mística resta justificado. E esse tema central é abordado de diversas maneiras, 

das quais a concepção de templo vazio é uma delas, ao lado de outras como, por 

exemplo, a virgindade da alma e a pobreza de espírito. 

 A ideia de templo carrega em si o sentido sacralidade, de habitação do divino, o 

templo é o lugar do contato com Deus. Segundo Eliade, o templo é a imagem 

santificada do cosmos e “(...) lugar sagrado por excelência, casa dos deuses, o Templo 

ressantifica continuamente o mundo, porque o representa e ao mesmo tempo o 

contém” (ELIADE, 1965, p. 57). Eckhart, ao pregar sobre o Evangelho de Mateus 21, 

12, reformula a ideia de templo como local meramente físico, passando a compreendê-
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lo como a alma do ser humano. É nesse templo que se dará a união mística. É esse 

templo que deve estar vazio, desprendido, livre e disponível para que Deus aí possa 

habitar. 

 Conforme Nogueira, Eckhart entende que, para que Deus entre na alma 

humana, ela deve estar despojada de tudo, deve ter se tornado um puro nada 

(NOGUEIRA, 2017), ou, nas palavras do renano: “Se a alma fosse de todo despida e des-

coberta de todas as mediações, também Deus seria despido e des-coberto para ela, e 

Deus se entregaria totalmente a ela” (ECKHART, 2008, p. 55). Isto é, despojar-se ou 

levar a cabo o desprendimento é “(...) é como abrir um vazio na alma, sem 

intermediários, para que Deus ali se coloque: nem mais nem menos” (NOGUEIRA, 

2017, p. 25). Há aqui um aparente paradoxo entre o vazio do desprendimento e a 

plenitude da presença de Deus, contudo, apesar dos termos parecerem contraditórios, 

eles são a mesma coisa: estar vazio de toda criatura é estar pleno de Deus. 

Giachini alerta para uma correta compreensão do conceito de vazio, de uso 

frequente nos sermões de Mestre Eckhart. Embora contemporaneamente a palavra 

vazio conote privação e carência, este não é precisamente o sentido do conceito tal 

como é empregado por Eckhart, vazio - ledig - “(...) não indica em primeiro lugar 

lacuna, algo como buraco vazio, onde somente há o vácuo, onde não há nada. Diz antes 

o espaço livre a modo de uma vasilha, pronta para receber o líquido” (GIACHINI, 

2006, p. 362). O vazio indica, portanto, liberdade e espontaneidade, “é o modo de ser 

des-prendido, isento de impedimentos, sem preocupação” (GIACHINI, 2006, p. 362), 

e neste sentido, a compreensão eckhartiana segundo a qual a alma humana deve ser 

como o templo vazio do Evangelho de Mateus, indicaria uma atitude de 

disponibilidade positiva, somente possível quando não há nenhuma tentativa de 

barganhar com Deus por isto ou aquilo. 

Portanto temos, em dois textos distintos, um esforço de Eckhart por justificar o 

desprendimento como condição indispensável à união com Deus. Ao ser humano, que 

se encontra diante de dois aspectos que lhe são intrínsecos, a saber, a interioridade e a 

exterioridade, cabe a tarefa de levar a cabo o desprendimento a fim de que a 

interioridade esteja como um templo vazio: que nada esteja aí a não ser Deus somente. 

O desprendimento assume aqui duas tarefas essenciais: I. Despojar o ser humano de 

tudo o que lhe é externo: honrarias e ultrajes, prazer e sofrimento, isto ou aquilo e 

conferir-lhe o a completa disponibilidade e a total liberdade para que Deus seja nele; 
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II. Tornar o templo, isto é, a alma, vazia: excluir daí toda e qualquer relação mercantil 

que se pretenda estabelecer com Deus. Na alma esvaziada é Deus que fala, que age, 

que permanece. 

 

Conclusão 

 

Tendo postulado como objetivo expor o tratado O desprendimento, a completa 

disponibilidade, a total liberdade e o Sermão Alemão I, buscando explicitar em que 

medida o  conceito de templo vazio utilizado por Eckhart para indicar a alma humana 

vazia e disposta a acolher Deus pode ser tomado como expressão da doutrina do 

desprendimento, iniciamos por explicitar em que consiste o desprendimento e, 

posteriormente, em que consiste o templo vazio. Introduzimos, como modo de 

aproximar os textos, a compreensão eckhartiana segundo a qual há no ser humano 

dois aspectos fundamentais: a interioridade e a exterioridade. O desprendimento 

consiste em um cultivo pleno da interioridade como nada, isto é, desapegada e 

despojada de tudo o que lhe é exterior. Assim, o templo vazio, entendido como a alma 

humana livre de toda pretensão de troca com Deus, pode ser lido e entendido como 

expressão do desprendimento. Ambos conceitos são complementares e, mais que isso, 

revelam o esforço de Eckhart por postular a aniquilamento da exterioridade e o 

mergulho da interioridade no nada como condição essencial da restauração do contato 

entre o ser humano e Deus. 
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Resumo 
Este trabalho se propõe a introduzir a metaética implícita na obra de Tomás de Aquino, 
a fim de tornar claros alguns pressupostos centrais de sua ética, tanto em ordem à 
esclarecer o debate interno de seus intérpretes quanto para introduzi-lo em um debate 
externo no qual ele ainda parece ser tão relevante quanto mal compreendido: a meta 
ética analítica. Para tanto, se divide em três partes: (i) a consideração da natureza do 
conceito central de “bem” (bonum), (ii) a possibilidade de juízos morais e a (iii) 
objetividade destes. A partir de então, se afirma como hipótese que este esclarecimento 
de sua posição metaética é capaz de rejeitar simplificações contemporâneas da Ética 
Tomista e ajudar seus intérpretes a responderem de forma mais esclarecida a objeções. 
Palavras-chave: Filosofia Analítica, Filosofia Medieval. Lei Natural. Metaética. Tomás 
de Aquino.  
 

 

1 Introdução 

 

A Metaética é a disciplina da filosofia que tem por objeto os pressupostos pré-

morais da Ética, não se preocupando com a questão de se determinado ato é 

moralmente bom ou condenável, mas sim buscando responder perguntas como: 

existem valores morais objetivos? E se existem, são cognoscíveis? Qual o grau de 

certeza que se pode ter ao fazer um juízo moral? Qual o critério de verificação da 

veracidade de um juízo moral? O que os termos “bom” e “mau” querem dizer nos 

discursos e a que objeto se referem? Pode-se dizer, com Sayre-McCord (MCCORD, 

Metaethics), que “metaética é a tentativa de entender os pressupostos e compromissos 

metafísicos, epistemológicos, semânticos e psicológicos do pensamento, discurso e 

práticas morais". 

 O contexto em que este trabalho se insere é a distinção que comumente se faz 

entre dois modos de filosofar: o modo continental e o modo analítico, nos quais há 

uma evidente dificuldade de diálogo uma vez que estes modos falam em “idiomas” 

                                                     
1 Graduando do oitavo semestre do Curso de Direito no Centro Universitário do Pará (CESUPA). E-mail 
para contato: lucasfonsantos@gmail.com.  
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diferentes e muitas vezes, pela ausência de um “tradutor” ou “intérprete” competente, 

aumenta-se o abismo, para o prejuízo da filosofia. 

 Tomás de Aquino pode muitas vezes ser considerado um filósofo entre dois 

mundos: agrada os filósofos continentais pelas temáticas de sua obra e pela escrita 

relativamente fluida, mas também agrada os analíticos que podem encontrar em seu 

método de Quaestiones Disputatae um antepassado que preza pela precisão conceitual 

e pela retidão formal dos raciocínios. Ainda assim, as diversas discussões meta-éticas 

talvez não tenham recebido uma formulação explícita tal como o século passado 

conheceu a partir de G.E Moore, e por isso, corre-se o risco de exclui-lo do debate.  

 Recentemente, tem surgido um grande renascimento nos estudos da obra de 

Aristóteles e Tomás de Aquino a partir de filósofos analíticos. Renomados autores, 

como E. Anscombe, John Finnis, Alasdair MacIntyre buscaram refletir os problemas 

da ética contemporânea à luz da obra do Estagirita e do Aquinate; e com esse 

renascimento, importa compreender de maneira sistemática a posição metaética de 

Aquino para melhor inseri-lo em um debate no qual ele ainda se mostra muito atual. 

 O projeto deste trabalho é precisamente este: o de, juntamente com seus 

intérpretes contemporâneos, “traduzir" para a linguagem analítica a riqueza filosófica 

do Aquinate. E para tanto, este trabalho será dividido em três partes, analisando a 

natureza, possibilidade e objetividade dos juízos morais: 

(i) primeiramente, será exposta a natureza do conceito de “bem”, a partir da 

chamada Tese da Co-extensionalidade, na qual se mostrará o conceito de bem 

enquanto relativo aos conceitos de verdade e ente; depois,  

(ii) será exposto seu tratamento acerca da possibilidade dos juízos morais; 

(iii) por fim, será exposta a questão da objetividade dos valores morais em 

Tomás de Aquino.  

Assim, se propõe esclarecer e introduzir um autor em um debate que está longe 

de ser encerrado, e que pode dar uma contribuição original para a metaética analítica. 

 

2 Aspecto objetivo: A natureza do conceito de Bem 

 

 A primeira preocupação da metaética é a compreensão do conceito central da 

filosofia moral, sem o qual não é adentrar nos aspectos fundamentais de qualquer 

posição moralmente substantiva: o conceito de bem. 
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Em S. Tomás de Aquino, este conceito é fundamental tanto para o 

desenvolvimento de sua Teoria da Lei Natural quanto por sua Filosofia da Ação 

Humana, e talvez, grande parte das divergências internas entre os intérpretes 

contemporâneos do Aquinate seja a pouca atenção dada a este conceito relativo aos 

fundamentos da razão prática2. Assim, é possivel encontrar em suas obras vários textos 

fundamentais que afirmam teses como “todas aquelas coisas para as quais o homem 

tem inclinação natural, a razão apreende como bens” (AQUINO, 2015, p. 563/ I-IIae, 

q. 94, art. 2, resp) - fundamental para a Teoria da Lei Natural -  e “o bem é aquilo para 

o qual todas as coisas tendem” (ARISTÓTELES, apud AQUINO, 2002, p. 194), 

pressuposto fundamental de sua Teoria da Ação. 

Para bem compreender este conceito e de que maneira este se aplica às diversas 

partes da obra do Aquinate, é preciso explicitar algumas teses meta éticas implícitas3 

que podem robustecer nossa compreensão destes aspectos de sua obra.  

 Alguns estudiosos (STENBERG, 2011), ao estudar a natureza do conceito de 

“bem” em S. Tomás, percebem que ele possui uma tese metaética clara nesse quesito, 

que permite uma ligação adequada entre metafísica geral e filosofia moral. Esta tese é 

formulada de várias maneiras e em vários textos: 

 

O bem e o ente são idênticos na realidade; eles só diferem quanto à razão. (...) É 

então evidente que o bem e o ente são idênticos na realidade; mas o termo “bom” 

exprime a razão de “atrativo” que o termo ente não exprime.”  (AQUINO, 2016, p. 

194/ ST, I, Q. 5, a.1, resp.).  

                                                     
2 Não se afirma aqui que o conceito de bem não é tematizado pelos intérpretes, apenas se afirma que 
talvez ainda não se tenha dado a devida atenção ao conceito de bem fora da Suma Teológica e relacioná-
lo especificamente à filosofia moral. Parece que tem havido duas posições neste debate: os que analisam 
o conceito de bem a luz da teleologia encontrada no Tratado do Homem e no Tratado da Beatitude e 
outros que analisam o conceito de bem apenas relacionando-o à Teodiceia, relacionando o conceito de 
bem ao de ser, e estes dois ao de perfeição (perfectio), para mostrar que tudo o que é, é bom porque é 
ser, é perfeição de alguma maneira, e por isso, não é mau em si.  
Parece haver a necessidade de analisar o conceito de bem em um âmbito mais fundamental: o âmbito 
metaético, que faz a ligação fundamental entre o conceito de bem enquanto transcendental do ser e o 
conceito de bem enquanto fim, como se pretende mostrar neste artigo. 
3 Oxford no século XIII e XIV não contava com nenhum Bertrand Russell, G. E. Moore ou qualquer 
filósofo analítico que se preocupasse mais com a precisão dos conceitos morais do que com sua 
aplicação, e por isso, evidentemente seria anacrônico apresentar uma metaética explícita e consciente 
em S. Tomás. Mas se pode afirmar que havia uma metaética ao menos implícita e que pode ser melhor 
desvelada e que possui potencial de iluminar outros âmbitos controversos na pesquisa acadêmica atual 
acerca da Filosofia Moral de S. Tomás. 
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A verdade e o bem se incluem mutuamente. Pois a verdade é um bem, sem o que 

não seria apetecível; e o bem é uma verdade, sem o que não seria inteligível. 

(AQUINO, 2002, p. 459/ ST, I, Q. 79, a. 11, ad 2) 

 

Em uma reconstrução analítica desta tese, será chamada de Tese da Co-

Extensionalidade (STENBERG, 2011), segundo a qual o bem e o ser se identificam 

enquanto ao objeto, mas se distinguem racionalmente (isto é, em uma distinção da 

razão). E aqui encontramos a profunda conexão entre filosofia moral, metafísica geral 

e filosofia da ação. 

Para que possamos compreender melhor, é preciso adentrar nestes termos 

importantes de filosofia tomista. Ente, segundo o Aquinate, é aquilo que primeiro cai 

na apreensão do intelecto, o que é primeiramente conhecido (q. 94, a.2); e todo ente 

nada mais é que uma mescla de atualidade e potencialidade, isto é, um objeto que 

possui determinações concretas e latencias a serem trazidas a tona - i.e. a serem 

atualizadas, serem levadas ao ato.  

E quanto estas capacidades latentes são trazidas a tona, tornadas atuais, diz-se 

que o ente, neste aspecto, está em ato. Este conceito de ato, na obra do Aquinate está 

profundamente ligada à noção de perfeição (perfectio), de tal forma que o ente é tão 

mais perfeito quando está mais atualizado (AQUINO, 2016, p. 194/ ST, I, q. 5, art. 1, 

resp.), e por isso, Deus, imutável e Perfeito, não tem mais nada a atualizar, pois possui 

todas as perfeições em nível infinito, e portanto, é considerado Ato Puro (AQUINO, 

2016, p. 187/ ST, I, q. 4, a.1, resp). 

Assim, na metafísica geral de Tomás de Aquino, a perfeição entitativa de um 

ente se identifica com sua bondade ontológica - e por esta razão, o mal não existe 

enquanto substância -, e enquanto possuem esta bondade ontológica, esta perfeição, 

são apetecíveis, queridos pela vontade humano que os apreende como bons. E assim, 

a perfectibilidade ontológica revela como o conceito de bonum é fundamental tanto no 

julgamento das realidades não humanas - objeto de estudo da metafísica -  quanto nas 

realidades humanas, propriamente morais.  

Desta maneira, na metaética de Aquino existem três conceitos que se ligam 

entre si: ens, verum e bonum, sendo que o primeiro tem sua aplicação mais imediata 

no estudo da metafísica, o segundo, na epistemologia, e o último, no âmbito 

propriamente moral. Assim, alguns autores (ALVES, 2011) buscam aprofundar na 
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interdependência destes: o conceito de bem (bonum) depende da análise conceitual do 

verdadeiro (verum), e ambos, por sua vez, dependem do conceito de ente (ens). 

 Esta concepção exige uma clara compreensão, tendo em vista o cenário 

contemporâneo da metaética, no qual G.E Moore foi o precursor da ideia de que o 

conceito de bem é algo ininteligível por estar fora do conjunto de realidades naturais. 

E não sendo uma realidade natural, é uma realidade valorativa, e portanto, meramente 

subjetiva4, que expressa meramente um estado subjetivo do indivíduo, e não uma 

realidade objetiva, passível de descrição e definição.  

 Esta rejeição da definibilidade e consequente cognoscibilidade do conceito de 

bem por Moore se dá sobretudo pela chamada Questão Aberta (Open Question) 

(SCHWARTZ, 2017, p. 263), segundo à qual toda tentativa de definir o bem estar 

fadada ao fracasso, uma vez que é impossível reduzido à qualquer propriedade e é 

impossível identificá-lo com qualquer realidade sem cair em tautologia. Isto quer dizer 

que, toda vez que se diz “X é bom”, ou se cai em tautologia se considerarmos identidade 

entre X e bondade, ou percebe-se que o “bom” não pode ser predicado a propriedade 

alguma de qualquer X. 

Mas para Tomás, isto não é um problema particular, uma vez que - na 

linguagem tomista - dizer que um ser é bom é dizer algo relativo à sua substância e não 

a seus acidentes.  Assim, o bem não é definível por propriedades (property-based 

theory) de um objeto, não é definível pela categoria de acidentes - como se fosse um 

atributo, um predicado acidental do ser -, mas sim, é relativo à substância. Assim, ao 

contrário do que muitos autores afirmam acerca das Teorias da Lei Natural, ela não 

cai nem no problema levantado pela questão aberta (Moore), tampouco na crítica da 

“estranheza” (queerness) do conceito de bem enquanto atributo estranho que 

sobrevêm aos entes (Mackie). 

Dentro da meta ética contemporânea, a tese do Aquinate pode ser classificada 

em algumas categorias: em primeiro lugar, pode-se dizer que ele é um naturalista 

ético5, por considerar que as propriedades morais se identificam de alguma forma com 

                                                     
4 É bem sabido que esta tese metaética de Moore pressupõe uma tese metafísica implícita, que considera 
apenas as realidades naturais constatáveis e mensuráveis como existentes de fato, e relegando assim os 
valores a um âmbito meramente subjetivo, sujeito à criatividade do sujeito que valora. 
5 Se faz necessária uma distinção. Quando se afirma este predicado à sua tese metaética, não se confunda 
este naturalismo com o naturalismo antropológico - representado sobretudo por Freud, que 
compreende o homem a partir de suas pulsões animais e no que se assemelha a eles -, tampouco com o 
naturalismo teológico - que desconsidera qualquer intervenção sobrenatural na realidade humana ou 
que considera a natureza absolutamente independente e autossuficiente da graça divina. Neste recorte 



 
 
 
 
242 | XX Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS, Vol. 4 

as propriedades naturais6. Outros, como o já referido Stenberg (2011), classifica essa 

tese pela como uma espécie de “reducionismo sintético” (STENBERG, 2011, p. 22), e a 

explica o que isto significa a partir de um exemplo: analisando os conceitos de “água” 

e de “H2O” sabe-se que ambos se referem ao mesmo objeto, mas apesar disso, os 

conceitos possuem conteúdos distintos, sendo que o conteúdo do segundo se refere à 

sua composição química, e o primeiro não necessariamente. E quando consideramos 

o discurso comum, cotidiano, é possível perceber que os dois termos são usados em 

contextos discursivos distintos - em casa, ou em um laboratório de química, por 

exemplo. E esta diferença contextual pode - apesar de se referir ao mesmo objeto - 

manifestar uma intenção comunicativa radicalmente diferente.  

Esse exemplo não está distante da presente discussão metaética acerca da Tese 

da Coextensionalidade, pois expressam de que maneira os conceitos podem se referir 

a um mesmo objeto (idem secundum rem) apesar de serem distintos segundo a razão 

própria de seu conceito (differunt secundum rationem tantum) (AQUINO, 2016, p. 

194/ ST, I, Q. 5, a.1):  

 

Assim como agua e H20 diferem em seus conteúdos conceituais, então também 

pode o bom e algum outro conceito não-valorativo ou afirmação diferir em seus 

conteúdos conceituais. Mas assim como agua e H2O compartilham o mesmo 

referente, então também pode o bom e este outro conceito não valorativo ou 

afirmativa compartilhar um referente. E então, da mesma maneira que o que é 

para a agua ser é em última análise redutível ao seu ser H20, também pode ser o 

bem redutível àquele conceito ou afirmação que inclui termos não valorativos. 

(STENBERG, 2011, p. 23-24) 

 

 Assim sendo, por meio  desta  formulação e destas duas possíveis classificações 

                                                     
que se faz, e considerando sobretudo as classificações da meta ética contemporânea (cf. DARWALL, 
Stephen; GIBBARD, Allan; RAILTON, Peter. Toward fin de siecle ethics: some trends. The philosophical 
review, p. 115-189, 1992.), o epíteto “naturalista” quer significar somente a posição segundo a qual as 
propriedades morais se identificam de certa maneira (no caso de Tomás, de uma maneira qualificada, 
que precisa ser esclarecida juntamente à sua teoria da verdade, que foge o escopo do trabalho) com as 
propriedades naturais (cf.  RAILTON, Peter. Moral realism. The Philosophical Review, v. 95, n. 2, p. 
163-207, 1986.), não desconsiderando aqui o fato de que na Ética do Aquinate há um grande espaço 
para o que supera a natureza, e que se encontra no âmbito da Sacra Theologia - o que foge do escopo 
deste trabalho, que trata apenas no nível mais fundamental dos pressupostos. 
6 Novamente, aqui é preciso considerar esta classificação de forma qualificada, em razão da dificuldade 
já referida de considerar que para Aquino exista algo como “propriedade moral”, no sentido de algo que 
sobrevém à substância e é outra coisa que não ela. 
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(i.d. naturalismo ou reducionismo sintético) - que não são exaustivas -, Tomás não cai 

na falácia naturalista de Moore, uma vez que não atribui a noção de bem a acidentes 

ou propriedades supervenientes aos objetos naturais, mas à perfeição substancial de 

um ente.  

Desta maneira, é possível conciliar em uma única e mesma teoria coerente três 

aspectos de sua filosofia: o fundamento do conceito de bem ligado à metafísica geral 

por meio do conceito e ente e a convertibilidade entre ambos na realidade e distinção 

conceitual. E também é conciliado o conceito de bem com à teleologia de sua Teoria da 

Ação, cujo pressuposto fundamental é de que “todo ente age em vista de um bem, que 

tem razão de fim (ratio boni)” (q. 94, a.2): desta forma, assim como dizemos que um 

carro é bom pelo funcionamento adequado para que atinja seu fim - o transporte de 

indivíduos -, podemos dizer que além da perfeição substancial dos entes, no qual o 

conceito de aplica a todas as substâncias, há uma bondade própria dos seres humanos, 

que é como que uma espécie de bondade que “é subsumida sob uma abordagem 

(account) mais geral que se aplica a todas as substâncias” (STENBERG, 2011, p. 9-10) 

  

3 Aspecto subjetivo: A possibilidade de conhecer valores morais - realismo 

moral cognitivista 

 

 A definição do conceito de bem e acerca do objeto a que ele se refere não encerra 

a discussão metaética. Além da questão acerca de sua existência real e de seu estatuto 

ontológico, é preciso se perguntar a respeito de sua cognoscibilidade, i.e., se ele é 

passível de ser conhecido, uma vez que é hipoteticamente possível que o bem exista, 

mas que seja incompreensível em absoluto pelos seres humanos, e portanto, a ética 

teria que ter seu fundamento em outro conceito, que não o bem. 

 Neste sentido, Tomás de Aquino é pode ser chamado de Cognitivista: isto é, 

afirma, além da existência dos valores morais, que eles são cognoscíveis pelo ser 

humano. Mas para compreender de forma mais completa este cognitivismo, é preciso 

saber que ele não se aplica apenas ao âmbito moral, mas primeiramente ao âmbito 

teórico da inteligência. 

 Esta predicação primária da capacidade de conhecer as coisas na inteligência é 

central para toda sua teoria da Lei Natural. Isto é patente no importante texto da 

Questão 92, a.2 da I-IIae (AQUINO, 2015), em seu tratado da Lei, no qual afirma que 
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há uma certa analogia entre os primeiros princípios da inteligência prática e os 

primeiros princípios da demonstração - teóricos, portanto. A partir desta tese da 

analogia, podemos compreender melhor a relação de interdependência entre juízos 

teóricos e práticos. 

Mas além da tese da analogia, outra tese fundamental da Teoria da Lei Natural 

Tomista é a Tese do intelecto prático como extensão do teórico (AQUINO, 2002, p. 

459). Por esta tese se entende que, quando os entes caem sob a apreensão humana, 

está os considera sob o aspecto veritativo em primeiro lugar, e a partir desta 

consideração da verdade deste ente, esta apreensão pode ou não ser ordenada a ação. 

Assim, quando há ordenação do apreendido à ação, temos a consideração deste ente 

como um bem a ser perseguido, e isto revela a anterioridade da verdade sobre o bem, 

e do ente sobre ambos, o que está em consonância com a tese metaética exposta na 

sessão anterior. 

Assim, para compreender o âmbito prático, é preciso primeiramente investigar 

este processo no aspecto teórico e apenas então compreender de que maneira são 

análogos e de que maneira se dá a extensão. Dentro de sua epistemologia, podemos 

distinguir três teses: 

 

(i) As coisas possuem uma realidade extra mentis 

(ii) Podemos apreender estas coisas a partir dos sentidos, e por meio de um 

processo de abstração, compreendê-las mais intimamente, de forma intelectual 

(AQUINO, 2002, p. 500-501). 

(iii) Este conhecimento é possível, porém limitado à 

(a) inteligibilidade do ente 

(b) Proporcionada ao cognoscente e ao seu modo de conhecer. 

 

 Isto quer dizer que, para o Aquinate: em primeiro lugar, (i) as coisas não são 

mera construção mental do ser humano ou uma ilusão, mas possuem uma existência 

própria que não cabe ao homem criar, mas apenas reconhecer. E por isso, quando 

dizemos algo ser verdadeiro, esta verdade há de ter por fundamento a realidade 

objetiva, e não simplesmente o ser humano que afirma e suas moções afetivas - daí o 

famoso adágio “a verdade é uma adequação do intelecto à coisa”, já que não são as 
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coisas que se adequam ao cognoscente, mas o intelecto deste se adequa a realidade 

apreendida.  

 Além disso, (ii) estas realidades exteriores podem ser apreendidas pelos seres 

humanos, que, possuindo estrutura anímico-corporal, acessam a estas realidades por 

intermédio dos sentidos. A partir da percepção sensível dos objetos, ocorre o processo 

intelectual da abstração, no qual são extraídas as notas particulares do ente em questão 

para que se reconheça o que este ente é em essência, e este processo é intelectual, no 

qual, propriamente falando, se alcança o conhecimento de alguma coisa - e não 

somente a percepção desta. 

 Por fim, (iii) este conhecimento, ainda que seja possível, possui limitações 

objetivas e subjetivas. Em primeiro lugar, (a) se o objeto conhecido for em si mais 

complexo, ou (b) considerando simplesmente que o ser humano, por sua própria 

constituição ontológica, possui muitas limitações: em primeiro lugar, pela 

dependência dos sentidos, seu modo habitual de conhecer fica limitado à medida em 

que seus sentidos se limitam a objetos materiais, e limitado à medida em que todo e 

qualquer objeto - seja mais simples ou mais complexo - nunca é totalmente acessível 

ao ser humano. É considerando esta limitação subjetiva que, muito longe de um 

cognitivismo otimista no qual o conhecimento é um processo simples e total, o 

Aquinate diz em um lugar de sua vasta obra que ao homem é impossível que conheça 

totalmente mesmo uma mosca. 

 Assim sendo no âmbito teórico, por modo de analogia pode-se considerar como 

estes três aspectos podem se evidenciar no âmbito prático: (i) as realidades morais não 

são subjetivas ou meras criações da mente humana, mas possuem um fundamento na 

realidade (importa qualificar em que sentido se fala de realidade em um estudo mais 

extenso);  

Além disso, (ii) o ser humano, no âmbito prático, ao apreender um objeto 

determinado, o considera não apenas como um conhecimento que baste em si mesmo, 

mas sim como um objeto apetecível por lhe aparecer sob a razão de bem (ratio boni), 

e assim, se dirige à este objeto. 

Por fim, muito ao contrário do que muitos não cognitivistas poderiam pensar, 

(iii) no conhecimento moral, é possível ter um conhecimento verdadeiro, mas este é 

limitado em (a) razão do objeto - como se verá na sessão seguinte -, de forma 

qualificada, distinta da limitação meramente teórica e (b) limitada em razão do sujeito, 
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que por razões psicológicas, afetivas e volitivas pode ter dificuldades ou não de agir 

retamente rumo ao bem. 

 Qualquer predicação teórica que poderia ser feita neste caso necessitaria de 

uma qualificação específica que evidenciasse em que sentido esta posição difere de 

outras semelhantes sob a mesma categoria. Mas, tendo em vista o objetivo introdutório 

deste trabalho, pode-se classificar que esta posição qualifica o Aquinate como um 

Cognitivista Realista. 

  

4 A objetividade dos juízos morais 

 

O último aspecto que este trabalho se propõe a introduzir é a objetividade dos 

juízos morais. Se, na posição tomista, se tem por assente a existência dos valores 

morais, e que eles são - de forma qualificada - cognoscíveis pelo ser humano, é preciso 

saber em que grau são cognoscíveis e o tipo de objetividade que possuem. 

O objetivismo moral não é uma corrente una e sem qualificações na meta ética. 

Que uma corrente é objetivista significa simplesmente que seus critérios para analisar 

a retidão dos juízos morais não são subjetivos, mas que se fundamentam em algo que 

transcende de alguma forma o indivíduo. Pode-se encontrar objetivistas em posições 

aparentemente subjetivistas, como o perspectivismo ou o construtivismo7 que podem 

ser de alguma forma consideradas cognitivistas e objetivistas (NETO, 2015, p. 192).  

Aqui, o epíteto de objetivista significa que os valores morais são passíveis de 

juízos objetivos por critérios que se encontram para além do sujeito. 

Mas para compreender a objetividade dos juízos práticos, é antes necessário 

entender o que é um juízo teórico objetivo, enquanto este pode ser dito verdadeiro. É 

para isto, se faz necessário compreender a concepção de verdade na obra do Aquinate. 

Em primeiro lugar, é conhecida a teoria de que a verdade é uma “adequatio 

intellectus ad rem”, isto é, uma adequação do intelecto à coisa. Essa afirmação afirma 

que o intelecto, em razão de sua imaterialidade, é de certa forma coextensivo com todas 

as coisas (AQUINO, 2002), e assim, as coisas são apreendidas e entendidas pelo 

                                                     
7  O cognitivismo objetivista dessas posições precisa ser melhor qualificado. Podem ser assim 
classificadas caso se entenda que o perspectivismo possui um critério objetivo para a verificação da 
objetividade moral, que é a conformação com o ponto de vista de determinada perspectiva - que haja 
uma incomensurabilidade entre as perspectivas não é, necessariamente, um problema para esta 
posição. Já o construtivismo pode ser dito objetivista moralmente “desde que compreendida apenas 
como uma estrutura intelectual, idealmente projetada, que permite especular sobre os elementos 
normativos mínimos que justificam uma ação como racional.” (NETO, 2015, p. 192) 
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intelecto quando este se adequa à estrutura ontológica de determinado objeto, e se 

adequando ao objeto - e não apenas adequando o objeto à si - forma uma imagem 

mental deste e é capaz de compreendê-lo de acordo com os esquemas mentais que 

possui. E quando o intelecto se adequa ao objeto apreendido e afirma-o como ele é de 

fato, temos a verdade teórica. 

E uma vez que há analogia entre os primeiros princípios da razão teórica com 

os da razão prática (AQUINO, 2015, p. 561), pode-se dizer que se deve considerar 

também a existência de uma verdade prática. 

Mas essa verdade prática e sua consequente objetividade não o é no mesmo 

sentido que a teórica, afirma Tomás de Aquino, uma vez que elas se distinguem de duas 

maneiras: (i) em razão do objeto e (ii) em razão do tipo de adequação. 

Quanto ao objeto, a razão teórica e a prática se distinguem segundo quatro 

características (SELLES, 2000)8: 

 

TEÓRICA PRÁTICA 

Necessário Contingente 

Universal Particular 

Imaterial Material 

Real Possível 

 

Assim, percebe-se que o tipo de objetividade na razão prática se distingue por 

tratar de coisas que podem ser ou não ser - isto é, contingentes -, por tratar de coisas 

particulares - esta ou aquela situação específica, com suas circunstâncias -, por tratar 

de coisas materiais, ou sempre referente à ações que modificam alguma realidade, e 

por fim, por não tratar do que é, mas do que pode vir a ser por meio da ação. 

 Já o tipo de adequação, não é a mesma que há na teórica. Se nesta, a adequação 

é do intelecto em relação à coisa, na verdade prática, o contrário ocorre: é uma 

adequação da coisa ao intelecto. Aquino (AQUINO, Corpus Thomisticum) diz na 

Expositio Peryermeneias, lib. 1 l. 3 n. 7:  

                                                     
8  O quadro abaixo não se encontra na obra de Selles (2000). Este quadro sistematiza os aspectos 
distintivos entre razão prática e teórica tratados pelo autor. 
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“De outro modo, as coisas são comparadas ao intelecto, assim como o medido à 

medida, como se dá no intelecto prático, que é causa das coisas. De onde se diz que 

a obra do artifice é dita verdadeira enquanto atenta à razão da arte; mas falsa 

enquanto lhe falta a razão de arte.”9 (Tradução livre nossa) 

 

Skarica (1999) apresentando este trecho do Aquinate, comentador de 

Aristóteles, afirma que esta compreensão é central, e infelizmente ignorada em 

trabalhos acerca da concepção de verdade prática. Assim, quando se afirma que o 

intelecto prático mede a realidade, se diz que ele mede o que é para ser tornado 

realidade mediante a ação, isto é, o que é possível, mas ainda não é real.  

Assim, pode-se afirmar que a verdade prática é quando a ação do ser humano 

se adequa ao que o intelecto projetou. Quando acontece essa adequação, pode-se dizer 

que há verdade prática, apesar de que este é o sentido mais lato que o conceito possui 

e sem a qualificação de um sentido forte, no qual a verdade moral seria a ação moral 

reta, isto é, um conceito materialmente determinado e conteúdo substantivo. Até 

então, o tratamento deste trabalho fornece apenas um conceito formal e deflacionado 

de verdade prática e adequação.10 

 

5  Conclusão 

 

 Neste trabalho, de maneira introdutória se buscou apresentar a concepção 

metaética de Tomás de Aquino, buscando qualificar de forma mais precisa os 

fundamentos de suas posições morais mais substantivas, seus comprometimentos 

metafísicos, psicológicos e epistemológicos, em ordem a assentar as bases para uma 

exegese adequada de seus textos e para melhor inseri-lo no debate político 

contemporâneo. 

                                                     
9 Texto Latino: Alio autem modo, res comparantur ad intellectum, sicut mensuratum ad mensuram, ut 
patet in intellectu practico, qui est causa rerum. Unde opus artificis dicitur esse verum, in quantum 
attingit ad rationem artis; falsum vero, in quantum deficit a ratione artis. 
10 O debate acerca da verdade prática ainda é fecundo atualmente. Os intérpretes até então se dividem 
em duas correntes básicas: os que afirmam a verdade prática como fundamentalmente substantiva e 
intimamente ligada com a noção de ato moralmente reto e os que afirmam ser este conceito algo formal, 
que ainda não está no âmbito da moralidade - isto é, é um conceito pré-moral. A primeira corrente pode 
ser bem representada por Stephen Brock (BROCK, Stephen L. Practical Truth and Its First Principles in 
the Theory of Grisez, Boyle, and Finnis. The National Catholic Bioethics Quarterly, v. 15, n. 2, p. 
303-329, 2015.); a segunda corrente tem por representantes mais relevantes os Teóricos Neoclássicos 
da Lei Natural: John Finnis, Germain Grisez e Joseph Boyle (GRISEZ, Germain; BOYLE, Joseph; 
FINNIS, John. Practical principles, moral truth, and ultimate ends. Am. J. Juris., v. 32, p. 99, 1987) 
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 Assim, se mostrou que para Aquino o conceito de bem (bonum) não é um 

atributo acidental superveniente às substâncias, mas é ele mesmo um aspecto da 

substância coextensivo com a noção de verdade, que é fundada por sua vez na noção 

de ente. Isso revela que muitas das objeções levantadas por filósofos analíticos 

contemporâneos (a Open Question, de Moore ou o Queerness Argument, de Mackie) 

não são capazes sequer de tocar no tipo de naturalismo moral aqui apresentado. 

 Depois, se avaliou de que maneira é possível falar de valores morais objetivos a 

partir da analogia existente entre a razão teórica e razão prática, e que a partir da 

constatação da possibilidade de juízos teóricos objetivos e do pressuposto de que a 

razão prática nada mais é que uma extensão da razão teórica enquanto ordena o 

apreendido para a ação, esta também possui uma verdade. 

 Esta verdade foi qualificada na terceira e última parte - ainda que em linhas 

gerais - a partir da distinção entre os respectivos objetos da razão teórica e prática, 

formando assim as bases para o eventual aprofundamento de cada um desses aspectos. 

Este trabalho terá alcançado seu fim se incitar os estudiosos medievalistas da Ética 

Tomista a voltar aos fundamentos de cada posição moral substantiva para melhor 

compreender as intermináveis controvérsias exegéticas que muitas vezes nada mais 

são do que uma discussão de conclusões discordantes que se privam de voltar às 

premissas, ao cerne verdadeiro do tema. 
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Resumo 
O que Aristóteles propõe como uma forma abrangente de descoberta de argumentos 
para o debate dialético é estruturado por Boécio e, mais tarde, durante a Logica 
Modernorum, redescoberto e analisado por seus elementos lógicos particulares (cf. 
BIRD, 1962). No entanto, não se deve considerar que esse desenvolvimento esteja 
desconectado do período da Logica Nova, pois, a partir do século X e florescendo 
principalmente no século XII, é possível encontrar tratados lógicos a cerca dessa forma 
de argumentação dialética. É o caso de Garlandus Compotista e Pedro Abelardo. Há, a 
partir desses autores, um claro interesse nos silogismos hipotéticos que, apesar dos 
desenvolvimentos anteriores, permanece dependente da leitura de Boécio. É graças à 
falta de distinção que os lógicos medievais concedem aos condicionais e consequências 
que a Teoria Medieval das Consequências pode evoluir de modo a considerar ambos. 
Pretendemos, aqui, traçar um esboço do papel de ligação da Logica Nova entre a Teoria 
dos Tópicos e a Teoria das Consequências no século XVI. 
Palavras-chave: Boécio. Consequência Lógica. Filosofia Medieval. Lógica Medieval.  
Silogismos Hipotéticos.  
 

 

1. Introdução 

 

Um tópico, já na leitura aristotélica, depende de sua differentia ou proposição 

máxima e trata do locus do argumento. A interpretação que Boécio adota, ainda que 

seja aristotélica, se apoia no que ele considera como sendo a differentia ou proposição 

máxima. Alinhando-se com a interpretação de Teofrasto mais do que com aquilo que 

o próprio Aristóteles entendia por proposição máxima e, de que, na verdade, Boécio 

discorda, para Boécio, as Differentiae assumem o papel de um gênero do qual as 

proposições máximas podem ser pensadas como espécies e que diferem tanto do modo 

de  interpretação aristotélico quanto  da leitura ciceroniana. 

O modo como sentenças predicativas e sentenças hipotéticas, ou seja, sentenças 

condicionais, afetam os tópicos pode ser encontrado na utilização de argumentos 

tópicos por Boécio, sendo que isso ocorre tanto com argumentos dialéticos quanto com 

                                                     
1  Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Pelotas 
(UFPEL). O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. E-mail: luanadacruz@ymail.com.  

https://doi.org/10.36592/9786587424408-19
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retóricos. Sentenças predicativas e condicionais mantêm suas características ao serem 

colocadas em dúvida, de modo que geram questões predicativas e condicionais, 

respectivamente. Cabe ressaltar que mesmo que as questões que dão origem a um 

argumento sejam de um determinado tipo, isso não significa que o argumento, ele 

mesmo, será classificado dessa forma2. É apenas no caso de questões hipotéticas que 

a relação entre os termos é considerada por Boécio e, ainda assim, de forma limitada. 

 

Assim, em uma questão predicativa, o que está em dúvida é se o predicado é 

inerente ao sujeito. Mas, em questões hipotéticas, o que se questiona é apenas se o 

que é proposto como consequente, de fato, acompanha a coisa que o antecede. 

(BOÉCIO, 1978, [1177B] 25-29, Livro I, p. 34, tradução nossa)3. 

 

 Um argumento tópico dialético pode conter tanto proposições predicativas 

quanto condicionais sem que isso altere sua classificação como tópico dialético4, pois 

tal classificação diz respeito ao seu propósito e não ao tipo de sentenças nele utilizadas.  

Ainda que Boécio considere consequências de dois tipos, uma consequência 

necessária, na leitura boeciana, não depende da disposição dos termos, ou seja, “(...) o 

antecedente não é a causa do consequente” (BELLUCI, 2016, p. 245) 5. Para Boécio, 

um condicional aponta para o fato de que uma coisa é acompanhada de outra coisa e, 

a fim de expressar isso, ele, em geral, utiliza a formulação aristotélica. As partículas 

utilizadas não são consideradas importantes para a sentença ou para o argumento 

hipotético, sendo que é a relação entre os termos que está em foco. Consideremos o 

seguinte exemplo dessa relação de consequência: 

 

Se dissermos: "Se é humano, é animal", a consequência é necessária, mas o 

antecedente não é a causa do consequente - não é animal porque é humano; pelo 

contrário, é humano porque é animal; o gênero é, na verdade, a causa da espécie.  

                                                     
2  Esse assunto foi trabalhado brevemente no texto apresentado no V Congresso Internacional de 
Filosofia Moral e Política em 2017. 
3 Tradução livre de: “So in a predicative question, what is in doubt is whether the predicate inheres in 
the subject term. But in hypothetical questions, what is questioned is only whether the predicate inheres 
in the subject term”. 
4  Questões hipotéticas são, em geral, assunto da Retórica e, portanto, se esperaria a utilização de 
Argumentos Tópicos Retóricos. 
5 Tradução livre: “(...) the antecedente is not the cause of the consequence”. 
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(BELLUCI, 2016, p. 245)6. 

 

Com a descoberta de argumentos através das Differentiae como Boécio propõe 

se estabelece uma exigência de rigor mais fraca do que aquela geralmente utilizada 

para a silogística. A própria base do julgamento se encontra na descoberta e, nesse 

sentido, os tópicos podem ser entendidos como um tipo de argumento capaz de 

assegurar que a formalização de outros argumentos se deu de forma correta, ou seja, 

como um tipo de verificação de validade. No entanto, a preocupação com o conteúdo 

das sentenças utilizadas faria com que isso fosse, também, uma verificação de 

veracidade. 

  Trataremos aqui, de modo breve, da importância dos desenvolvimentos da 

Logica Nova como ligação entre a interpretação boeciana dos tópicos e sua absorção 

pela teoria das consequências. 

 

2. Silogismos Hipotéticos 

 

Boécio, em seus escritos sobre os silogismos hipotéticos, considera que nem os 

estoicos nem os peripatéticos produziram qualquer coisa significativa acerca do tema. 

De modo similar ao que acontece com a Teoria dos Tópicos, os silogismos hipotéticos 

conforme expostos na leitura boeciana são considerados, durante grande parte do 

Medievo, como uma leitura fiel a teoria aristotélica. Dürr (1951) afirma que Boécio 

relaciona os silogismos hipotéticos, na verdade, com Teofrasto e Eudemo, sendo que 

Dürr aponta que Aristóteles não escreveu sobre o tema. Boécio não isola esse tipo de 

silogismo apenas no comentário dedicado ao assunto, mas, sim, inclui a distinção, 

também, em seu comentário sobre os tópicos, a fim de esclarecer os tipos de 

desenvolvimentos possíveis em uma inferência tópica. Isso se dá porque ele distingue 

dois tipos de silogismo baseado nos tipos de sentenças utilizadas, a saber, condicionais 

ou categóricas.  

 Esse tipo de sentença é essencial para a distinção entre tópicos dialéticos e 

tópicos retóricos, não sendo surpreendente que Boécio as utilize da maneira como o 

faz. Ele pretende uma adição original a Teoria dos Tópicos ao desenvolver sua 

                                                     
6 Tradução livre de: “If we say ‘Since it is a human, it is an animal’, the consequence is necessary, but 
the antecedent is not the cause of the consequent—it is not an animal because it is a human; quite the 
contrary, it is a human because it is an animal; the genus is in fact the cause of the species”. 
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interpretação de tópicos retóricos. Cabe apontar que ele não pretende desenvolver uma 

teoria, mas, sim, adicionar algo à teoria existente.  

 

Syllogismorum uero alii praedicatiui sunt, qui categorici uocantur, alii 

conditionales, quos hypotheticos dicimus. Et praedicatiui quidem sunt, qui ex 

omnibus praedicatiuis propositionibus connectuntur, ut is quem exempli gratia 

superius annotaui, omnibus enim praedicatiuis propositionibus texitur. 

Hypothetici uero sunt quorum propositiones conditione nectuntur, ut hic:  

Si dies est, lux est autem dies, lux igitur est; propositio enim prima conditionem 

tenet hanc, quoniam ita demum lux est, si dies est. Atque ideo syllogismus hic 

hypotheticus, id est, conditionalis uocatur.(BOÉCIO, 2019, 1183C [ 5-14] – 1183D 

[1]) 

 

 O que aparece nos escritos aristotélicos como silogismos hipotéticos apenas não 

é posto em termos de condicionais. Isso traz a questão do que se entende por um 

condicional e por uma consequência. Boécio, por exemplo, não considera que as 

sentenças conectadas pelas partículas “se” e “ou” são sentenças condicionais por causa 

das partículas linguísticas que conectam o sujeito e o predicado.  

Tanto Aristóteles quanto os estoicos consideravam uma sentença condicional 

ou hipotética como um tipo de sentença complexa. Diferente de uma sentença 

categórica simples em que temos algo predicado categoricamente do sujeito (A é B) ou 

de uma assertível simples (Dio caminha) que declara algo, as sentenças hipotéticas e 

assertíveis complexas apresentam um dos termos ou sentenças como condição para o 

outro, por exemplo, “Se A é, B deve ser” ou “Se Dio caminha, Dio se move”. No entanto, 

ainda que se aceite que essas sentenças condicionais ou hipotéticas são, de fato, um 

condicional, cada tipo depende da teoria lógica na qual foi concebida para sua validade. 

O conteúdo é mais importante que os conectivos. Assim, não podemos chamar essas 

sentenças de condicionais materiais uma vez que sua estrutura não depende do modo 

como se dá seu valor de verdade. 

   

2.1 Garlandus Compotista 

 

No tratado de Garlandus Compotista, mesmo que a ênfase seja nos silogismos 

hipotéticos, ele declara que não é possível avançar no assunto sem considerar a teoria 
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dos tópicos. Tal declaração não é surpreendente, se lembrarmos que Boécio utiliza os 

silogismos hipotéticos como parte da estrutura da argumentação tópica (cf. Boécio, 

1978). O autor considera diversas vezes que argumentos obtidos através de 

Differentiae são, na verdade, silogismos hipotéticos e, mais especificamente, que são 

argumentos que seguem a forma de Modus Ponens e Modus Tollens. Aqui, ele diverge 

de Boécio porque sua preocupação não é a de harmonizar a silogística com a lógica 

proposicional estoica e, sim, considerar os argumentos de acordo com a harmonização 

que Boécio já propõe. A correção à interpretação boeciana trata-se quase de uma 

separação dos argumentos indemonstráveis estoicos que foram incorporados à 

silogística a partir da leitura comum durante a época dos comentários de Boécio (cf. 

Marebon, 2007).  

Um bom exemplo da interpretação de Garlandus é quando, ao responder uma 

questão que deveria levar a uma inferência tópica, ele aceita um condicional como 

sendo todo o argumento, não se prendendo nem ao desenvolvimento da argumentação 

tópica através da Differentia e da Proposição Máxima, nem à forma esperada de 

silogismos. Não há um desenvolvimento com premissas e conclusão, sendo que o 

condicional parece ser aceito por esse autor como um argumento completo. Isso ocorre 

mesmo através do uso das Differentiae. Dessa forma, o que resulta só pode ser um 

silogismo hipotético que parte de uma premissa condicional com a conclusão sendo a 

afirmação ou negação da proposição posta em consideração e intuindo-se a segunda 

premissa.  

Garlandus oferece, ainda, cinco modos para que se encontrem condicionais a 

partir das Differentiae e, mesmo que, de modo geral, as premissas sejam universais, 

por vezes ele aceita um antecedente universal e um consequente indefinido. “A parte 

mais importante desta teoria são o uso da Differentia e da Proposição Máxima em 

conexão com a proposição condicional”7 (STUMP, 1989, p. 79, tradução nossa). Para 

Garlandus, a estrutura do condicional parece estar em segundo plano, sendo que, de 

acordo com sua interpretação, o uso da argumentação tópica é apenas uma ferramenta 

para encontrar o valor de verdade da proposição posta em consideração e formular um 

argumento afirmando-o. 

 

                                                     
7 Tradução livre de: The most important parts of this theory are the use of the Differentia and the 
maximal proposition in connection with the conditional proposition. 
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2. 2. Pedro Abelardo  

  

 Conforme Martin (2004) aponta, Abelardo parece entender o conceito de 

proposicionalidade de uma forma que autores anteriores a ele não reconhecem. 

Abelardo parte da leitura boeciana dos tópicos, mas ele pretende aprofundar a 

distinção entre tópicos necessários e prováveis que não é desenvolvida por Boécio. O 

filósofo parece estar interessado na força inferencial que cada argumento desenvolvido 

pode ou deve ter, retornando, em certa medida, uma lógica mais formal do que aquela 

que Boécio parece utilizar. Ambos os autores pretendem uma leitura aristotélica, mas, 

enquanto Boécio não procura e até evita ir além de Aristóteles, Abelardo não tem a 

mesma preocupação, pois, para ele, há aspectos que claramente exigem maior 

consideração. Enquanto o foco de filósofos como Boécio está nos termos de uma 

proposição, o foco de Abelardo encontra-se na forma da mesma, de modo que ele 

reconhece que as sentenças “Dio está caminhando” e “Está Dio caminhando?” 

possuem o mesmo conteúdo proposicional, mas diferentes forças. Não é, assim, uma 

retomada da lógica tardo-antiga, mas uma interpretação baseada na mistura da teoria 

dos tópicos com o conceito de assertível estoico.  As proposições hipotéticas não são 

necessariamente interpretadas de acordo com a lógica de termos e há uma releitura da 

logica estoica, estoica, mas, ainda assim, Abelardo desenvolve uma interpretação de 

forma relativamente independente.  

A leitura de Abelardo foca em proposições que possuem antecedente e 

consequente, não como termos que ocorrem conjuntamente, mas como termos que 

ocorrem um em consequência do outro e que estão conectados por partículas 

linguísticas específicas. Esse tipo de proposição é considerado como possuindo maior 

força estrutural e, através de seu uso, os tópicos possuem maior força inferencial, não 

ficando dependentes de suas Proposições Máximas ou Differentiae. Assim, Abelardo 

entende que “[o]s Tópicos como fontes ou justificativas para argumentos prováveis 

pretenderia, portanto, conter argumentos logicamente necessários tanto quanto 

argumentos apenas logicamente prováveis.” (BIRD, 1960, p. 141, tradução nossa)8  

Um tópico passa a ser, a partir de Abelardo, algo cuja principal função não é 

apenas inspirar crença e, sim, algo mais próximo dos moldes de uma demonstração 

                                                     
8 Tradução livre de: The Topics as sources or warrants for probable arguments would thus contain 
logically necessary as well as only logically probable arguments. 
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silogística. Um tópico, aqui, pode referir-se tanto à validade de argumentos quanto às 

sentenças condicionais e a relação de consequência entre entidades sentenciais (cf. 

NOVAES, 2016). Abelardo apresenta sua definição de vis inferentiae, inferentia 

enquanto consequência e inferentia como implicação a fim de aprimorar o aspecto 

formal da Teoria dos Tópicos. Mesmo sem um vocabulário adequado, uma vez que 

grande parte do vocabulário lógico da escolástica depende do vocabulário estabelecido 

por Boécio, Abelardo pretende estabelecer uma distinção entre si e ergo, focando 

principalmente em proposições contendo a partícula si. Seguindo essa distinção, as 

proposições passam a ser consideradas como inferentia enquanto consequência a 

partir de um antecedente. 

  

3. A Teoria das Consequências 

 

Com o desenvolvimento da Teoria das Consequências, a Teoria dos Tópicos é 

absorvida por outros desenvolvimentos lógicos. Em parte, isso ocorre devido à 

abordagem dos terministas em relação aos tópicos, considerando que os silogismos 

são dependentes dos tópicos. Pode-se encontrar a origem desse debate na discussão 

proposta por Lamberto de Auxerre acerca do tópico “do todo quantitativo”. Esse tópico 

oferece proposições bastante parecidas com dici de omni et nullo, pois os silogismos 

que se desenvolve a partir dessa Differentia são eles mesmos exemplos de dici de omni 

e dici de nullo (cf. STUMP, 1989). A discussão da partícula si, o que anteriormente 

encontramos relacionada aos tópicos, passa a ser conectada com a ideia de 

consequência.  

Uma consequência é um argumento em que o antecedente é a primeira 

premissa e a conclusão é o consequente, sendo que ela pode ser de dois tipos, a saber, 

material ou formal. Uma consequência formal é válida independentemente de seus 

termos enquanto uma consequência material pode ou não ser válida, dependendo do 

conteúdo das sentenças que dela fazem parte. Cabe apontar que essa leitura é 

característica do desenvolvimento parisiense da teoria dos tópicos, sendo que os 

desenvolvimentos ingleses são bastante divergentes (cf. READ, 2011).   

Com o avanço de teorias da linguagem mental e das propriedades de sinais no 

final da Escolástica, desenvolve-se uma nova leitura da silogística e, em grande parte, 

as ferramentas formais desenvolvidas até o século XIII deixam de ser uma arte e 
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passam a ser assumidas como fundamento para o desenvolvimento de teorias lógico-

linguísticas mais complexas. Isso não significa que é apenas a partir do século XIII que 

a lógica é tida como conditio sine qua non, mas o que ser essa condição significa varia 

consideravelmente ao longo do Medievo. Apesar do declínio na importância da 

silogística, não se pode dizer que há um desapego da lógica aristotélica. 

A arte de encontrar argumentos foi uma parte fundamental da lógica medieval 

e, dessa forma, dificilmente um filósofo medieval desconheceria completamente as 

inferências tópicas. A incorporação da teoria dos tópicos na teoria das consequências, 

no entanto, não poderia ocorrer sem o papel de ligação dos filósofos da Logica Nova, 

em particular, de Abelardo. A defesa de uma leitura formal, preocupada com a 

estrutura conectando os termos das sentenças é o primeiro passo para a retomada 

formal que encontramos no século XIII.  No entanto, sendo que o texto referencial para 

a Teoria das Consequências permanece, até o século XV, sendo o De topicis differentiis 

de Boécio, devido à importância da tradução, a interpretação boeciana sobre a 

estrutura da argumentação dialética mantém seu status de autoridade e a contribuição 

de Abelardo é reconhecida apenas por volta do século XIV quando se torna relevante 

para a discussão dos condicionais. Nos tratados de Pedro da Espanha, por exemplo, as 

distinções de Abelardo acerca das inferentiae não são consideradas, ainda que seu 

trabalho seja considerado no tratamento dos Tópicos no século XIV. 

 

4. Considerações Finais 

 

A principal divergência entre o que Boécio estabelece como consequência e a 

distinção que Abelardo pretende está na preocupação formal dos autores. Abelardo 

não está interessado no próprio silogismo formado por sentenças condicionais, mas 

na estrutura dessas sentenças. A preocupação de Abelardo não parece ser com a 

validade dos argumentos através da estrutura silogística, mas sim com sua necessidade 

e plausibilidade através das proposições que os compõe. A distinção entre verdade e 

plausibilidade é muito mais importante na leitura de Abelardo do que nos escritos de 

Boécio.   

A ideia de que os tópicos e os silogismos hipotéticos estejam intimamente 

conectados parece ser uma interpretação que só surge com o renascimento lógico do 

século XII. No entanto, essa conexão não se mantém por muito tempo, o que já pode 
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ser notado nas interpretações de filósofos terministas como Pedro Hispano. Ainda que 

Abelardo não possa ser acusado de favorecer os silogismos hipotéticos em face dos 

silogismos categóricos, há, com os filósofos terministas que discutiram os tópicos, uma 

retomada dos silogismos categóricos, sendo que, por vezes, se pode encontrar a 

tentativa de reduzir todos os argumentos tópicos a silogismos desse tipo. A partir da 

metade do século XIII, passa a haver um declínio da importância conferida a silogística 

tanto em se tratando de silogismos categóricos quanto de inferências tópicas. A ênfase 

passa a ser, assim, na ideia de consequência. 
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No Ocidente, o capitalismo se desenvolveu como parasita do cristianismo – o que precisa 
ser demonstrado não só com base no calvinismo, mas também com base em todas as 
demais tendências cristãs ortodoxas – , de tal forma que, no final das contas, sua história 
é essencialmente a história de seu parasita, ou seja, do capitalismo.  

(Walter Benjamin) 

 

Marcos Messerschmidt1 
Resumo 

 A humanidade está diante de uma catástrofe global sem precedentes. É consenso entre os 

cientistas que o aumento da temperatura média do planeta provocado pela ação humana, 

comprovadamente iniciado no período da Revolução Industrial, acelerou-se e intensificou-se 

nos últimos anos do século XX e nas duas primeiras décadas do século XXI. Este aumento é 

decorrente, dentre outros fatores, do uso indiscriminado de combustíveis fósseis (tais como o 

petróleo e o carvão), de uma política alimentar desastrosa, baseada no uso extensivo e 

predatório das terras agriculturáveis, além do desmatamento crescente das florestas tropicais, 

principalmente da região amazônica. As possíveis consequências deste processo (que se 

aproxima já de um ponto considerado irreversível) são motivo de alarme entre a comunidade 

científica e o movimento ambientalista de todas as partes do mundo. Diante do atual estado de 

coisas, articulam-se múltiplas respostas políticas e filosóficas, provenientes de uma ampla 

gama do espectro ideológico. Nosso interesse no presente trabalho é delimitar três destas 

perspectivas, duas delas de caráter antissistêmico, além de esboçar um possível encadeamento 

entre elas. Estas perspectivas são a “ecologia integral” desenvolvida e apresentada pelo Papa 

Francisco na encíclica “Laudato Si”, a filosofia do “bem viver” e dos “direitos da natureza”, 

exposta pelo equatoriano Alberto Acosta e, finalmente, o ecossocialismo, cujo programa é 

descrito no “Manifesto Ecossocialista Internacional” e numa série de artigos compilados na 

obra “O que é o ecossocialismo?”, de autoria do sociólogo brasileiro Michael Löwy. 

Palavras chave: mudança climática, ecologia integral, bem viver, ecossocialismo 

 

1. Considerações iniciais 

 

  A humanidade segue a viver sob a tempestade chamada progresso descrita por 

Walter Benjamin em sua tese IX2 Sobre o conceito de História. O “anjo da história” 

                                                     
1 Bacharel, Mestre e Doutorando em Filosofia (PUCRS). Especializando em Ensino de Filosofia (UFPel). 
Contato: marcoslmesser@gmail.com 
2 “Há um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. Nele está desenhado um anjo que parece estar 
na iminência de se afastar de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, seu queixo 
caído e suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu semblante está voltado para o 
passado. Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que ele acumula 
incansavelmente ruína sobre ruína e as arremessa a seus pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os 
mortos e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com 

https://doi.org/10.36592/9786587424408-20
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segue a nos encarar do futuro. Desde a morte de Benjamin, ocorrida em 1940, esta 

tempestade tornou-se cada vez mais intensa e as pilhas de destroços contempladas 

pelo anjo nunca pararam de crescer. Além das guerras e da pobreza crescente, as 

consequências deste progresso essencialmente inexorável (Tese XIII 3), promovido 

pela fé cega no desenvolvimento irrefreado da técnica e pela infindável sede de lucro 

endossada pela ideologia capitalista, colocam toda a vida do planeta em risco. O 

chamado “capitalismo verde”, que adota o discurso do “desenvolvimento sustentável”, 

por conta de seu caráter meramente reformista, não nos parece uma alternativa viável 

para a interrupção de tal processo destrutivo. O meio de evitar a catástrofe não está, 

segundo nosso ponto de vista, em uma mera redução de danos gestada no seio do 

sistema capitalista.  

 Ao seguirmos o pensamento benjaminiano, a alternativa que se apresenta é a de 

explodir o continuum da história (Tese XV4), a fim de interromper, desse modo, o ciclo 

de destruição promovido pela ideologia do crescimento ilimitado. No fragmento Aviso 

de incêndio, Walter Benjamin preconiza: “É preciso cortar o rastilho antes que a 

centelha chegue à dinamite.5” (BENJAMIN, 2013, p. 42). Mas como fazer parar esta 

marcha, que parece já inelutável? 

 Em busca de uma resposta, aqui apresentaremos, de maneira breve, três 

perspectivas, entre as muitas existentes, para lidar com a crise climática e suas 

consequências potencialmente catastróficas. A primeira delas, a perspectiva católica, 

é a “ecologia integral” proposta pelo Papa Francisco na encíclica Laudato Si’. As outras 

                                                     
tanta força que o anjo não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o 
futuro, ao qual ele volta as costas, enquanto o amontoado de ruínas diante dele cresce até o céu. É a essa 
tempestade que chamamos progresso.” (BENJAMIN, 2012, p. 245-246) 
3 “A teoria e, mais ainda, a prática da social-democracia foram determinadas por um conceito dogmático 
de progresso sem qualquer vínculo com a realidade. Segundo os social-democratas, o progresso era, em 
primeiro lugar um progresso da humanidade em si (e não apenas das suas capacidades e 
conhecimentos). Em segundo lugar, era um processo sem limites (correspondente a uma 
perfectibilidade infinita da humanidade). Em terceiro lugar, era visto como um processo essencialmente 
inexorável (percorrendo autonomamente uma trajetória em flecha ou em espiral). Cada um desses 
predicados é controverso e cada um deles poderia ser criticado. Mas, para ser rigorosa, a crítica precisa 
ir além e concentrar-se em algo que lhes seja comum. A ideia de um progresso da humanidade na 
história é inseparável da ideia de seu andamento no interior de um tempo vazio e homogêneo. A crítica 
da ideia desse andamento deve estar na base da crítica da ideia do progresso em geral.” (BENJAMIN, 
2012, p. 248-249) 
4  “A consciência de fazer explodir o continuum da história é própria às classes revolucionárias no 
momento de sua ação.” (BENJAMIN, 2012, p. 250) 
5 Uma imagem análoga surge nas teses Sobre o conceito de História: para Benjamin, as revoluções são 
a atitude através da qual a humanidade puxa o freio de emergência. Segundo Michael Löwy, essa 
imagem “sugere que se a humanidade permitir que o trem [da História] siga seu caminho – já traçado 
pela estrutura de aço dos trilhos – e se nada detiver sua progressão, nós nos precipitaremos diretamente 
em direção ao desastre ou ao abismo.” (LÖWY, 2019, p. 145) 
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duas, de caráter antissistêmico6, são, respectivamente, a filosofia do “Bem Viver”, 

apresentada pelo equatoriano Alberto Acosta, e o pensamento ecossocialista, aqui 

representado pelo marxista franco-brasileiro Michael Löwy. 

 

2. A “Laudato Si” e a “ecologia integral” 

  

 A celebração do Dia de Pentecostes de 24 de maio de 2015 marca o surgimento 

da encíclica Laudato Si’ - sob o cuidado casa comum, de autoria de Jorge Mario 

Bergoglio, vulgo Papa Francisco. A carta, já um marco na história recente da Igreja 

Católica, passa por diversas temáticas, de teológicas a sociais, de filosóficas a 

econômicas. Dado o escopo aqui pretendido, dirigimos nosso olhar à segunda parte do 

texto, que contempla os eixos da chamada “ecologia integral”, das linhas de orientação 

e ação, além da educação e espiritualidade ecológicas, os quais parecem se articular, 

de modo significativo, com as perspectivas do “Bem Viver” e do ecossocialismo, a 

serem abordadas na sequência deste trabalho. 

 A carta, dividida em seis eixos, toma como título o verso de uma oração de 

autoria daquele que é considerado pelos católicos o santo protetor da natureza e dos 

animais, o italiano Francisco de Assis: “Laudato SI’ mi’ signore - Louvado sejas, meu 

senhor”. Tal escolha, por óbvio, não é gratuita. O fundador da milenar Ordem 

Franciscana é associado, também pela cultura popular, àquele que toma a Natureza 

por sua mãe e todos os outros seres, especialmente os animais, como seus irmãos. E é 

desta postura de radical integração do homem com o mundo natural que parte a ideia 

de “ecologia integral” prescrita pelo sumo pontífice em sua encíclica.  

 O texto papal buscar reafirmar a opção católica pelos mais pobres e articula uma 

crítica substancial à sociedade de consumo. Segundo Francisco, embora não chegue a 

nomeá-lo7, “o atual sistema mundial é insustentável a partir de vários pontos de vista” 

(FRANCISCO, 2015, p. 41). Ao conferir uma dignidade especial ao ser humano, a 

encíclica prescreve a necessidade de considerar “os efeitos da degradação ambiental, 

                                                     
6 “O conceito de ‘movimentos antissistêmicos’ foi cunhado por Immanuel Wallerstein nos anos setenta 
do século XX, para tratar de englobar em um só termo as duas famílias principais dos movimentos 
sociais, que se desenvolveram e se afirmaram durante o século XIX, e que são, de um lado, todos os 
movimentos sociais e socialistas surgidos nos países centrais e semiperiféricos do sistema-mundo, e de 
outro, o conjunto de movimentos nacionalistas, anticolonialistas e de liberação nacional desenvolvidos 
na grande maioria das nações da vasta periferia desse mesmo sistema-mundo capitalista.” (ROJAS, 
2013) 
7 Por algum motivo, a ser investigado em pesquisa futura, o papa Francisco não chama o atual sistema 
mundial por seu verdadeiro nome, ou seja, “capitalismo”. 
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do modelo atual de desenvolvimento e da cultura do descarte sobre a vida das pessoas.” 

(FRANCISCO, 2015, p. 31).  

 A “ecologia integral” é articulada a partir da constatação de que “há apenas uma 

única e complexa crise socioambiental” (FRANCISCO, 2015, p. 86). Urge a tomada de 

consciência de que a natureza não é algo separado de nós, de que, do mesmo modo 

como a afetamos com nosso estilo de vida, ela também nos afeta, em resposta ao nosso 

modelo de desenvolvimento. Ou busca-se uma relação de equilíbrio com o meio 

ambiente, ou deveremos aceitar nossa extinção como destino irremediável. 

 A mudança para um novo estilo de vida integrado à natureza, avesso à cultura 

do consumo e do descarte, é crucial não apenas para a sobrevivência de nossa geração, 

mas também para as daqueles que vêm depois de nós, seja num futuro próximo ou 

remoto. Faz-se imperativo que assumamos imediatamente esta responsabilidade, pois 

o 

[…] ritmo de consumo, desperdício e alteração do meio ambiente superou de tal 

maneira as possibilidades do planeta, que o estilo de vida atual – por ser 

insustentável – só pode desembocar em catástrofes, como, aliás, já está 

acontecendo periodicamente em várias regiões. A atenuação dos efeitos do 

desequilíbrio atual depende do que fizermos agora, sobretudo se pensarmos na 

responsabilidade que nos atribuirão aqueles que deverão suportar as piores 

consequências. (FRANCISCO, 2015, p. 97) 

 

3. O Bem Viver e os Direitos da Natureza 

 

 Em breve resenha8 da obra Bartholomé de Las Casas: “Père des Indiens”, de 

Marcel Brion, Walter Benjamin sentencia: “A história colonialista dos povos europeus 

começa com o processo pavoroso da conquista que transforma todo o novo mundo 

conquistado numa câmara de tortura.” (BENJAMIN, 2013, p. 171). Do lado de cá do 

Oceano Atlântico, quase cem anos depois, escreve Ailton Krenak: “A ideia de que os 

brancos europeus podiam sair colonizando o resto do mundo estava sustentada na 

premissa de que havia uma humanidade esclarecida que precisava ir ao encontro da 

humanidade obscurecida, trazendo-a para essa luz incrível.” (KRENAK, 2019, p. 11). É 

deste choque, do qual resultaram cicatrizes duradouras, que floresce a filosofia do Bem 

Viver, cujas raízes remontam a uma ancestralidade ainda mais profunda. Por ser 

                                                     
8 A resenha em questão foi publicada no jornal Die literarische Welt, em 1929.  
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“essencialmente, um processo proveniente da matriz comunitária de povos que vivem 

em harmonia com a Natureza” (ACOSTA, 2016, p. 32), suas bases já estavam 

assentadas entre os povos originários americanos muito antes da chegada dos 

colonizadores. 

 Segundo Alberto Acosta a “tarefa descolonizadora” (ACOSTA, 2016, p. 80) do 

Bem Viver não pode ser efetivada dentro do capitalismo. Ela exige a sua superação. 

Como lógica contra-hegemônica, o “Bem Viver não se sustenta na ética do progresso 

material ilimitado, entendido como acumulação permanente de bens, e que nos 

convoca permanentemente a uma competição entre seres humanos com a consequente 

devastação ambiental” (ACOSTA, 2016, p. 91).  

 O Bem Viver surge como força política a partir de mobilizações e rebeliões 

populares articuladas, principalmente, por nações indígenas andinas e amazônicas. 

Potência contestadora essencialmente anticapitalista, chega a materializar-se, com 

pequenas diferenças, em artigos das constituições federais da Bolívia e do Equador, 

que passam a reconhecer o meio ambiente como possuidor de “valor intrínseco, 

ontológico, mesmo quando não tem qualquer utilidade para os humanos” (ACOSTA, 

2016, p. 36). 

  No entanto, como proposta global, o Bem Viver não se deixa cristalizar na 

positivação legal e segue como movimento em construção e postura crítica ao discurso 

do desenvolvimento, que “com suas raízes coloniais, justifica visões excludentes” 

(ACOSTA, 2016, p. 42). Para demarcar sua posição contestatória, a filosofia do Bem 

Viver requer, de acordo com Alberto Acosta, um “discurso contra-hegemônico que 

subverta o discurso dominante e suas correspondentes práticas de dominação.” 

(ACOSTA, 2016, p. 42).  

 A almejada superação do “divórcio entre a Natureza e ser humano” (ACOSTA, 

2016, p. 36) dar-se-á, segundo Acosta, através da produção de um modo de vida 

comunitário e em harmonia com a Natureza. O Bem Viver reafirma, também, a 

imprescindibilidade de “construir modos de vida que não sejam regidos pelo capital” 

(ACOSTA, 2016, p. 36), no compromisso de “viver bem aqui e agora, sem colocar em 

risco a vida das próximas gerações” (ACOSTA, 2016, p. 92). 
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4. Ecossocialismo ou barbárie 

 

 O Manifesto Ecossocialista internacional, lançado em 2001 a partir da 

iniciativa dos intelectuais marxistas Michael Löwy e Joel Kovel, e subscrito por 

diversos ativistas e cientistas dos continentes americano e europeu, denuncia o fato de 

“as crises ecológicas e o colapso social estão profundamente relacionados e deveriam 

ser vistos como manifestações das mesmas forças estruturais” (LÖWY, 2014, p. 103), 

além de propor-se a “enxergar o capital a partir daquilo que ele realmente fez” (LÖWY, 

2014, p. 104), rejeitando “tantos os objetivos reformistas da social-democracia quanto 

as estruturas produtivistas das variações burocráticas do socialismo” (LÖWY. 2014, p. 

107), como, por exemplo, o socialismo soviético. 

 Para Michael Löwy, a questão ecológica é “o grande desafio para uma renovação 

do pensamento marxista do século XXI”, exigindo dos marxistas uma “ruptura radical 

com a ideologia do progresso linear e com o paradigma tecnológico e econômico da 

civilização industrial moderna”, sendo o principal desafio “reorientar o progresso de 

maneira a torná-lo compatível com a preservação do equilíbrio ecológico do planeta” 

(LÖWY, 2014, p. 37). O ecossocialismo é, segundo Löwy, uma ética que propõe uma 

“mudança radical de paradigma, um novo modelo de civilização […], uma 

transformação revolucionária” (LÖWY, 2014, p. 68). 

 Há, no entanto, outra questão urgente do ecossocialismo: faz-se necessária uma 

transição para um “modo de vida alternativo, uma verdadeira civilização ecossocialista 

para além do império do dinheiro com seus hábitos de consumo artificialmente 

induzidos pela publicidade e sua produção ilimitada de bens inúteis e/ou prejudiciais 

ao ambiente” (LÖWY, 2014, p. 88). 

 A crítica ecossocialista ao capitalismo (e sua excrescência “verde”), como 

destacado no trecho acima, vai além da questão meramente ambiental. Ela atinge o 

cerne do sistema capitalista, ultrapassando o discurso da sustentabilidade ambiental 

promovido pelo ecocapitalismo, cujo centro é hoje a discussão acerca da redução da 

emissão de gases do efeito estufa e a taxação dessas emissões. Para os ecossocialistas, 

o atual modo de produção e consumo “deve ser transformado, somado à supressão das 

relações de produção capitalistas e ao começo de uma transição para o socialismo” 

(LÖWY, 2014, p. 51).  
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5. Considerações finais 

 

  As três visões sobre a relação do ser humano com a Natureza aqui consideradas 

possuem, como pudemos observar, alguns importantes traços em comum: a crítica à 

sociedade de consumo, a correlação entre crise social e ecológica e um chamado à 

necessidade de mudança de estilo de vida como forma de diminuir a degradação 

ambiental. Há, no entanto, outro elemento em comum que se destaca e acaba por 

aproximar estas três perspectivas do pensamento de Walter Benjamin – a 

desconfiança em relação ao progresso e ao avanço ilimitado da técnica9. 

 Na Laudato Si’, o Papa Francisco questiona, por exemplo, a ideia mesma de 

progresso. Segundo ele, “Não é suficiente conciliar, a meio-termo, o cuidado da 

natureza com o ganho financeiro, ou a preservação do meio ambiente com o progresso. 

Neste campo, os meios-termos são apenas um pequeno adiamento do colapso” 

(FRANCISCO, 2015, p. 114). Faz-se necessária uma redefinição do progresso, já que 

um “desenvolvimento tecnológico e econômico que não deixa um mundo melhor e 

uma qualidade de vida integralmente superior não pode ser considerado progresso” 

(FRANCISCO, 2015, p. 114). Ao aprofundar esta crítica, Francisco chega a questionar 

o discurso do crescimento sustentável, o qual acaba por absorver os valores do discurso 

ecológico “dentro da lógica da finança e da tecnocracia”, o que acaba por reduzir a 

responsabilidade social e ambiental das empresas, “na maior parte dos casos, a uma 

série de ações de publicidade e imagem” (FRANCISCO, 2015, p. 114). 

 Por sua vez, Alberto Acosta também faz referência ao que ele chama de 

“armadilha” do “desenvolvimento sustentável” ou “capitalismo verde”. De acordo com 

Acosta,  

 

                                                     
9  “Massas humanas, gases, energias elétricas foram lançados em campo aberto, correntes de alta 
frequência atravessaram as paisagens, novos astros apareceram no céu, o espaço aéreo e as profundezas 
dos mares ressoavam de hélicas, e por toda parte se escavavam fossas sacrificiais na terra-mãe. Esse 
grande assédio feito ao cosmos consumou-se pela primeira vez à escala planetária, isto é, no espírito da 
técnica. Mas como a avidez de lucro da classe dominante pensava satisfazer a sua vontade à custa dela, 
a técnica traiu a humanidade e transformou o tálamo nupcial num mar de sangue. A dominação da 
natureza, dizem os imperialistas, é a finalidade de toda técnica. Mas quem confiaria num mestre da 
palmatória que declarasse como finalidade da educação, antes de mais nada, a indispensável ordenação 
das relações entre gerações, e, portanto, se quisermos falar de dominação, a dominação dessas relações 
geracionais, e não das crianças? Assim também a técnica não é dominação da natureza: é a dominação 
da relação entre a natureza e a humanidade. É certo que os homens, enquanto espécie, estão há dezenas 
de milhares de anos no fim da sua evolução; mas a humanidade, enquanto espécie, está no começo.” 
(BENJAMIN, 2013, p. 65) 
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O mercantilismo ambiental, exacerbado há várias décadas, não contribuiu para 

melhorar a situação: tem sido apenas uma espécie de maquiagem desimportante e 

distrativa. Também devemos estar atentos aos riscos de uma confiança 

desmedida na ciência, na técnica [grifo nosso]. (ACOSTA, 2016, p. 94) 

 

 Finalmente, a crítica à ideologia do progresso e ao discurso do “desenvolvimento 

sustentável” é o próprio núcleo do ecossocialismo, que tem inspiração claramente 

benjaminiana, sustentada na figura de Michael Löwy. 

 O subtítulo de O Bem Viver é “uma oportunidade para imaginar outros 

mundos”. Ailton Krenak nos faz um convite semelhante, embora menos carregado de 

esperança, em seu Ideias para adiar o fim do mundo, imaginar o que nos espera e ao 

colocar em questão a fé no progresso infinito: 

 

O fim do mundo talvez seja uma breve interrupção de um estado de prazer 

extasiante que a gente não quer perder. Parece que todos os artifícios que foram 

buscados pelos nossos ancestrais e por nós têm a ver com essa sensação. Quando 

se transfere isso para a mercadoria, para os objetos, se materializa no que a técnica 

se desenvolveu, no aparato que se foi sobrepondo ao corpo da mãe Terra. 

(KRENAK, 2019, p. 60) 

 

  As previsões acerca do futuro planeta, caso a humanidade siga nesse regime de 

exploração predatória dos recursos naturais, não são animadoras. No entanto, é 

necessário que, a exemplo de todos os que vieram antes de nós, não percamos a 

esperança, sob pena de nos deixarmos enterrar sob a pilha de escombros avistada pelo 

anjo da História desde o futuro. É preciso que arrisquemos imaginar um mundo depois 

do capitalismo, como nos convida Peter Frase, em seu Quatro futuros: a vida após o 

capitalismo: 

 

Suponhamos que seremos capazes de enfrentar o desafio imediato a curto prazo e 

evitar mudanças climáticas catastróficas. Suponhamos, além disso, que seremos 

capazes de transformar nossa sociedade estratificada em classes em algo mais 

igualitário […] Nós continuaríamos lidando com as consequências ecológicas do 

capitalismo, muitas das quais inevitáveis e que agora estão seladas; além disso, 

teremos de reconstruir tudo, desde nossas cidades até nossas redes de transporte 

e nossas redes elétricas, de acordo com uma nova maneira de nos relacionarmos 
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com os ecossistemas. A fim de considerar que tipo de sistema social poderia 

assumir essa tarefa, vale a pena parar um momento para caracterizar a relação 

entre seres humanos e a natureza em qualquer futuro mundo pós-capitalista. 

(FRASE, 2020, p. 114-115) 
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 21. O CLAMOR QUE VEM DA TERRA – CONTRIBUIÇÕES DE 
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Resumo 
O presente artigo tem por finalidade refletir acerca das possíveis contribuições de Hans 
Jonas e Emmanuel Levinas a uma ética ambiental fundamentada a partir da 
responsabilidade como princípio. Em Jonas, tal ética ambiental é mais evidente, tendo 
em vista seu destaque à necessidade de se pensar o futuro. Já em Levinas, os desafios 
são um pouco maiores na medida em que sua filosofia tem como foco principal o outro 
humano, sujeito de rosto/olhar. Mesmo assim, como mostraremos, acreditamos ser 
possível pensar uma ética ambiental também a partir dele. Tendo em vista isso, na 
primeira parte do texto destacaremos como as preocupações com o meio ambiente 
foram se desenvolvendo ao longo do século XX. Na segunda parte, apresentaremos as 
possíveis contribuições de Jonas e, na terceira parte, as possíveis contribuições de 
Levinas. 
Palavras-chave: Ética, Meio ambiente, Responsabilidade 

 

Introdução Geral 

 

 A terra grita. E o grito é de dor. A cada ano, esgotamos os recursos do planeta 

calculados para aquele ano mais cedo. Já é assustador o fato de chegarmos a um ponto 

em que precisamos fazer esse cálculo. Perceber que ano após ano aumentamos a nossa 

dívida mostra que o cálculo não foi suficiente para compreendermos a gravidade da 

situação. 

 Estamos colocando toda vida do planeta em risco. Até onde sabemos, espécie 

alguma conseguiu essa façanha. Nossa existência neste mundo já marca uma era 

geológica – a do Antropoceno – e isso não é uma homenagem por bom comportamento 

ou por alguma contribuição positivamente significativa. 

 O ser humano é uma cobra que devora o próprio rabo para sobreviver, dirão 

Winston e Winifred na animação Animais unidos jamais serão vencidos 3 . É um 

                                                     
1 Artigo para apresentação na XX Semana Acadêmica do PPG de filosofia da PUCRS. 
2  Doutorando em filosofia pelo PPG Filosofia da PUCRS. Bolsista Capes. E-mail: 
giovan.longo@edu.pucrs.br. 
3 Nos referimos ao filme alemão: Animais Unidos Jamais serão vencidos. Direção de Reinhard Klooss, 
Holger Tappe. Alemanha, 2010. (91 min.), color. 
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animal que marca seu território com seu lixo, como sugere Michel Serres no livro O 

mal limpo: Poluir para se apropriar? (SERRES, 2011). Que destrói sua casa e, a 

destruindo, destrói a si mesmo. 

 Mas não é só por um interesse antropocêntrico que ele deve proteger o meio 

ambiente. O vivente não humano possui uma vida que se autojustifica. Sendo assim, 

proteger o meio não pode ser apenas uma necessidade egoísta. Afinal, foi esse mesmo 

egoísmo que o destruiu. E mesmo que não tivesse sido, já está mais do que na hora de 

nos darmos conta do valor da vida em sua universalidade, o que, entre outras coisas, 

exige do humano responsabilidade para com todos os seres viventes. 

 É sobre essa responsabilidade que o presente artigo se refere. Somos 

responsáveis desde o momento em que nosso eu, nossa subjetividade, se faz presença 

no mundo. Essa responsabilidade se estende a todos os seres vivos, no presente, no 

futuro imediato e no futuro distante – um futuro que não sabemos se existirá, mas 

sabemos que, caso não fizermos algo, com toda certeza não chegará. 

 John Gray, no livro Cachorros de palha, sugeria no início de nosso século que 

a humanidade há havia entrado em processo de extinção. Segundo ele, em uma de suas 

teses ao longo livro, o planeta terra, enquanto sistema vivo, sempre tratou de eliminar 

os organismos que causavam desequilíbrios a ponto de colocar em risco a vida no seu 

todo. O ser humano era “a bola da vez”. O alerta continua atual, entretanto, o contexto 

pode ser muito pior do que o imaginado por ele. A interferência humana sobre o 

planeta é tão radical, as consequências tão graves, que o ser humano não será o único 

afetado. Estamos colocando em risco não só a permanência de nossa espécie no 

planeta, mas de todas as outras formas de vida, vítimas da ganância e da 

irresponsabilidade humanas, “valores” que acompanham o planejamento de nossas 

ações ao menos desde o momento em que decidimos que arriscar tudo para “evoluir” 

tecnologicamente ou economicamente era a melhor das apostas. 

 Ironicamente, estamos apostando o que não nos pertence. Não somos donos da 

vida, somos parte dela. O fato de termos uma racionalidade que aparenta ser a mais 

desenvolvida entre todas as espécies não nos dá o direito de usar delas conforme 

nossos desejos egoístas. Nos impõe, antes de mais nada, uma responsabilidade por 

todas as criaturas vivas. É claro que não pretendemos aqui nos posicionar contra a 

tecnologia. Mas alertar para a necessidade de incluir cada vez mais o debate ético no 

campo tecnológico. Avançar tecnologicamente é importante, mas não a qualquer 
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custo. Também não é uma defesa do vegetarianismo ou do veganismo. Há tempos, 

estamos evitando entrar nesse debate. Em algum momento, precisaremos tratar do 

tema. Por hora, entretanto, consideramos que a questão mais urgente a ser discutida 

é anterior. É sobre como tratamos os outros seres vivos, mesmo aqueles que nos 

servem de alimento. 

 No caso deste artigo, nos dedicaremos àqueles viventes fora do reino animal. 

Não só a eles. Também à manutenção das condições mínimas necessárias à vida no 

planeta. Nosso tema, portanto, como anunciado exaustivamente até aqui, é o do meio 

ambiente, o de uma ética ambiental – que, é claro, inclui também o reino animal, mas 

busca uma reflexão mais ampla entendendo todas as formas de vida neste planeta 

como conectadas e em relação com o ambiente em que vivem.  

As preocupações ambientais são recentes. Entretanto não, tão recentes como 

imaginamos. É o que trataremos no primeiro ponto. 

  

1. O meio ambiente como possuidor de estatuto moral 

 

 As preocupações para com o meio ambiente em um nível político e econômico 

são recentes. É somente a partir dos anos 1960 que se fala em crise ambiental. Antes 

disso, com raras exceções, quando alguém por algum motivo externava alguma 

preocupação, considerava-se suficiente a criação de reservas ambientais para a 

proteção de alguns seres vivos. A preservação do meio ambiente era vista como 

secundária e qualquer tentativa de diminuição da interferência nele era logo 

abandonada quando isso representava perdas econômicas. 

Isso não significa que antes dos anos 1960 não havia pessoas preocupadas com 

a questão ambiental. Pelo menos desde o final do século XIX é possível identificar 

vozes mais intensas alertando sobre a necessidade de uma ética que não seja apenas 

antropocêntrica4. Faremos memória de pelo menos algumas dessas vozes aqui, todas 

elas envolvidas direta ou indiretamente no surgimento do que hoje chamamos de 

bioética5. A bioética, aliás, surge a partir dessa necessidade de conferir estatuto moral 

                                                     
4 Hans Jonas, cujo pensamento nos guiará no ponto dois, em seu livro O princípio responsabilidade, 
caracterizou as éticas até a contemporaneidade como antropocêntricas. Além disso, essas éticas 
consideravam o mundo “extra-humano” como eticamente neutro, eram incapazes de perceber o 
humano também como objeto da técnica, buscando sempre analisar o presente e, como consequência, 
ignoravam qualquer impacto futuro das ações. (JONAS, 2006, p. 35). 
5 Não gostaríamos de cometer nenhuma injustiça deixando de fora qualquer pensador sobre esse tema 
no período aqui destacado. Por isso, alertamos para o fato de que apenas citaremos alguns nomes, mas 
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aos viventes não humanos, ou seja, de se pensar uma ética que supere o 

antropocentrismo.  

Em primeiro lugar, é preciso dizer que, em uma de suas formulações6, o termo 

bioética surge justamente a partir da necessidade de se pensar uma ética que estenda 

suas reflexões para além do mundo humano. Em outras palavras, quando pela 

primeira vez alguém utiliza esse termo, é para caracterizar uma forma de reflexão 

sobre a vida em todas as suas formas7. 

Fritz Jahar é quem a utiliza pela primeira vez. Ao menos é o que sabemos até 

agora8. É entre 1926 e 1927 que o pensador fala, em seus textos que chegaram até nós, 

de uma ética que englobe todos os seres vivos e o meio ambiente no geral. Segundo 

Jahar, “dos seres bio-psíquicos para a Bio-Ética, basta apenas um passo, ou seja, 

assumir as responsabilidades éticas não apenas como relação aos seres humanos, mas 

também em relação a todos os seres vivos.” (PESSINI; BARCHIFONTAINE, 2013, p. 

459). 

Apesar da bioética de Jahar surgir com o objetivo de nos fazer refletir a respeito 

de como tratamos a nossa casa, ou seja, o planeta como um todo e preocupações com 

o meio ambiente, ele não é o primeiro a dirigir “um olhar ético” sobre as questões 

ambientais. O prof. Albert Schweitzer, por exemplo, em sua “ética de respeito à vida”, 

já em 1923, alertava para a necessidade de uma ética que exigisse responsabilidade 

perante tudo o que vive. Para Schweitzer, essa responsabilidade precisava ser tão 

ampliada a ponto de não ter limites. Sabemos que Schweitzer, entre outros, influenciou 

Jahar.  

Van Rensselaer Potter, nos anos 1970, propõe o termo bioética também como 

uma ética da responsabilidade pela vida em todas as suas manifestações. Ao longo de 

sua vida, ele foi ressignificando o termo e a cada nova formulação, as preocupações 

ambientais apareciam mais. Potter acreditava que uma ética da vida precisava 

                                                     
isso não significa que tenham sido os únicos a se manifestar sobre o tema. A escolha dos nomes aqui 
destacados se dá a partir do contexto teórico que ocupa nossas pesquisas atuais, a saber, o da bioética 
em seu sentido original. 
6 O termo “bioética” foi utilizado de várias maneiras desde o seu surgimento. Duas delas, que aparecem 
simultaneamente, servem para ilustrar essa questão: em 1970, enquanto Van Rensselaer Potter cunhava 
o termo nos EUA significando uma ética que levasse em consideração a vida presente e futura no 
planeta, na Holanda André Hellegers utilizava o mesmo termo para caracterizar uma ética voltada 
prioritariamente para questões médicas apenas. A formulação que nos interessa é a de Potter. 
7 Ou ao menos na maioria de suas formas. 
8  Jahar, apesar de ter utilizado o termo antes, só foi conhecido depois de Potter. Ainda estamos 
conhecendo esse pensador que, ao que tudo indica, era um grande defensor também do meio ambiente.  
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necessariamente levar em consideração não só todas as manifestações dessa vida, mas 

também as condições necessárias a elas9. 

Em sua segunda formulação da bioética, a bioética global, Potter afirma que, em 

questão de nomenclatura, pode-se falar em bioética médica e bioética ecológica. 

Entretanto, independente dessa distinção, ambas estão integradas, não podendo ser 

entendidas em separado. Influenciado por Aldo Leopold, Potter reafirma aqui as 

relações de interdependência entre seres humanos e ambiente em que vivem. Em 

última instância, não há como proteger o humano sem proteger o meio ambiente 

(POTTER, 2018, p. 97). 

Aldo Leopold pensou o que hoje é chamada de ética da terra. Para ele, uma 

consciência ecológica se faz extremamente necessária na medida em que o humano é 

totalmente dependente do meio em que vive. Pensar, por exemplo, questões 

relacionadas à saúde humana sem levar em consideração os ecossistemas com os quais 

os seres humanos estão em relação é apenas buscar soluções parciais para os 

problemas. Leopold via a terra como um “circuito de energia” 

Esse esboço em miniatura da terra como um circuito de energia expressa três 
ideias básicas: 

 
 

I. Que a terra não é apenas solo. 

II. Que as plantas e os animais nativos mantiveram o circuito de energia aberto; 

outras espécies podem mantê-lo assim ou não podem. 

III. Que as mudanças feitas pelo ser humano são de uma ordem diferente das 

mudanças evolutivas e têm efeitos mais abrangentes do que o previsto. 

(LEOPOLD, 2018, p. 236). 

 

 Aqui, novamente, exige-se do humano responsabilidade para com todos os 

seres viventes e para o meio ambiente no geral. A interferência humana no meio 

ambiente é vista como não natural e Leopold, já em 1949, nos alertava para a 

                                                     
9 Três são os conceitos/formulações de bioética dados por Potter ao longo de sua vida. O primeiro, 
bioética como ponte, buscava pensar uma ética que levasse em consideração o presente e o futuro, além 
das relações que eram estabelecidas pelos seres humanos com o meio ambiente em que vivem. A 
segunda, bioética global, buscava incluir a ecologia de Aldo Leopold, que citaremos a seguir. Na bioética 
global, o meio ambiente é apresentado ainda mais como objeto da bioética. Na última formulação, a 
bioética profunda, que permaneceu incompleta, Potter aprofunda ainda mais o campo bioético, 
voltando suas preocupações também para a interioridade humana e reforçando a necessidade de se 
cuidar o meio ambiente. 
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necessidade de uma consciência ecológica e de um olhar crítico e responsável sobre 

nossas ações. 

 Vê-se assim que reflexões a respeito da importância de se proteger o meio 

ambiente são anteriores às preocupações sociais e políticas que surgem a partir da 

década de 1960. E como fundamento central nos discursos de pensadores como esses 

que destacamos aqui a título de ilustração, está a responsabilidade10. Através dela, 

somos convocados a agir perante toda forma de vida em sofrimento. Tendo em vista 

isso, analisaremos duas possibilidades de se pensar a responsabilidade enquanto 

fundamento de uma ética que leve em consideração o meio ambiente. 

 

2. A responsabilidade pelo meio ambiente a partir de Hans Jonas 

 

 Hans Jonas constrói uma filosofia em que a responsabilidade é central. Para o 

filósofo, ela é a chave para pensarmos uma ética que ultrapasse o mundo humano, que 

deixe de lado seu antropocentrismo. Ao analisar as éticas até a modernidade, o filósofo 

percebe que, dada a sua limitação temporal e limitado campo de reflexão, elas são 

incapazes de nos ajudar em um mundo cada vez mais modificado pelo 

desenvolvimento da técnica. Tal desenvolvimento faz com que surjam problemas e 

questões filosóficas que demandam bem mais do que essas éticas podem proporcionar. 

 Para Jonas, é preciso cada vez mais buscar formas de reflexão cujo alcance não 

seja apenas o presente ou o mundo humano. É claro que ele reconhece as dificuldades 

em se pensar para além do humano. Por isso a importância da responsabilidade como 

fundamento. Interesses utilitários ou mesmo regras universais não nos permitem 

ultrapassar essa linha entre humano e não humano, uma vez que, tanto os interesses 

quanto a universalidade são sempre medidos em relação às necessidades humanas. 

 Não é por nada que Jonas reformula o imperativo kantiano. Do “Aja de modo 

que tu também possas querer que tua máxima se torne lei geral”, ele passa ao  

 

                                                     
10 A responsabilidade enquanto princípio aparece também em documentos recentes sobre bioética. 
Como nos lembra Oliveira, “A Declaração universal sobre bioética e direitos humanos, por exemplo, 
aprovada pela UNESCO em 2005, já em sua abertura, afirma a capacidade humana de ‘assumir 
responsabilidade’ como um dos pilares centrais da proclamação de princípios orientadores para a ação 
dos Estados ao redor do mundo. Nesse documento, o ser humano é reconhecido como um ser de 
responsabilidade na medida em que, integrante da biosfera, é capaz de cuidar e proteger os grupos 
sociais mais vulneráveis, bem como as demais formas de vida, os recursos naturais e as condições para 
que elas existam com dignidade”. (OLIVEIRA, 2018, paginação irregular). 
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“[...] ‘Aja de modo a que os efeitos da tua ação sejam compatíveis com a 

permanência de uma autêntica vida na terra’; ou, expresso negativamente: ‘Aja de 

modo a que os efeitos da tua ação não sejam destrutivos para a possibilidade futura 

de tal vida’; ou, simplesmente: ‘não ponha em perigo as condições necessária para 

a conservação indefinida da humanidade sobre a Terra’” (JONAS, 2006, p.47-48). 

 

 Jonas nos convoca a sermos responsáveis com todos os viventes. A conservação 

do meio ambiente é um dos elementos centrais de tal proposta ética. Pautada pelo 

dever, a ética da responsabilidade de Jonas exige que olhemos para nossas ações e para 

os impactos que as mesmas têm na vida em todas as suas manifestações. 

 Na verdade, para Jonas, a responsabilidade é condição necessária em todos os 

viventes. Estar vivo significa ser responsável. Entretanto, isso não significa que todos 

os seres vivos sejam capazes de ações responsáveis. O agir responsável exige reflexão 

e consciência de si e do mundo. Até onde sabemos, somente o ser humano é capaz 

disso. Sendo assim, ele é o sujeito da responsabilidade possível, o único que tem 

condições suficientes para exercê-la. 

 A vida humana é, portanto, em uma certa medida, prioritária. Tal prioridade, 

entretanto, se dá não porque o humano é o senhor de toda criação, mas por ele ser o 

único capaz de servir conscientemente a ela. Ele é, portanto, o primeiro protetor, o 

mais responsável entre todos, aquele que deveria proteger a vida e não a destruir. 

 Aliás, esse é um ponto interessante em Jonas. Se estamos em um momento 

crítico para a permanência da vida na terra, é exclusivamente por causa do humano e 

de sua interferência indiscriminada no meio ambiente. Então, a melhor solução não 

seria eliminá-lo ao invés de tentar conscientizá-lo? Jonas dirá que não, mas o motivo 

não é ego/antropocêntrico. Somos os únicos capazes de exercer nossa 

responsabilidade de forma consciente no mundo. Isso nos dá uma “[...] obrigação 

incondicional de existir [...]” (JONAS, 2006, p. 86). Existir se torna uma necessidade. 

A existência humana precisa ser garantida a fim de que se garanta também a existência 

de todas as demais formas de vida.  

E assim como a existência do humano não pode ser objeto de aposta, também a 

existência da vida futura não pode ser comprometida. É preciso, portanto, prever as 

possíveis consequências de nossos atos e, por mais absurdo que pareça, quando 

visualizarmos consequências negativas, essas devem se sobrepor às possíveis 

positivas. É o que Jonas vai propor em sua Heurística do medo ou do temor. 
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A proposta de Jonas é, através de um diálogo com a arte, poder prever 

acontecimentos futuros. A arte, com seu caráter preditivo, pode nos ajudar a imaginar 

como será o amanhã diante da possibilidade de uma nova tecnologia, por exemplo. As 

possibilidades negativas, por sua vez, devem ser priorizadas ao menos por dois motivos 

principais: primeiro, porque somos capazes de prever antes e com mais eficiência o 

mal do que o bem; segundo, porque nossa responsabilidade para com a gerações 

futuras é deixar a elas um planeta habitável. Ele ser melhor do que é não está dentro 

do escopo de nossa obrigação moral. Precisamos garantir que ele não será pior. 

Isso passa pela conservação do meio ambiente. Ao longo do tempo, fomos 

intensificando nossa interferência nele. Chegamos a um ponto tal que estamos 

retirando mais recursos do que a natureza pode repor. Estamos esgotando nossa casa. 

Conseguimos, pela primeira vez na história geológica da terra, colocar em risco a 

existência de formas de vida que conseguiram sobreviver, evoluindo é claro, ao longo 

de milhões de anos antes de nós. 

Nesse sentido, a ética de Jonas é, antes de qualquer coisa, uma ética da 

preservação e da proteção (JONAS, 2006, p. 232). Não só da preservação da vida 

humana, mas de todas as formas de vida. A preservação do meio ambiente é um dever 

ético e a possibilidade da vida se extinguir no futuro deve ser prioridade em qualquer 

análise, mesmo que determinados avanços tragam a promessa de uma vida humana 

melhor ou até mesmo a cada vez mais frequente promessa transumanista de 

transcendência da atual condição humana ou superação da atual natureza humana, 

como queiramos nos referir. 

 A filosofia de Jonas é, muitas vezes, acusada de ter sido incapaz de sair do 

antropocentrismo. Isso porque o referencial é ainda a vida humana. Entretanto, é 

preciso analisar se é possível partir de outro lugar, que não aquele em que nos 

encontramos. Aqueles que defendem Jonas afirmam que o ponto de partida não é 

suficiente para caracterizá-la como antropocêntrica na medida em que essa ética 

incorpora todos os seres vivos, colocando a vida humana como prioridade somente na 

medida em que o ser humano é o único capaz de exercer a responsabilidade necessária 

à proteção de todos os viventes. É só nesse momento que podemos falar da prioridade 

da vida humana, mas é uma prioridade no sentido de manter um protetor, ou no caso 

do humano, garantir que “quem quebrou, conserte”.  
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 Seja como for, é uma responsabilidade fundada no dever que o ser humano tem 

para com as demais vidas, humanas ou não. Ela nos convoca e nos provoca a agir diante 

das consequências reais ou ainda potenciais de nossas ações. Vamos agora analisar 

uma outra forma de abordar o tema da responsabilidade dentro da ética, a de Levinas, 

e quais os desafios de se pensar uma ética para o meio ambiente a partir dele. 

  

3. Possíveis contribuições de Levinas à ética ambiental 

 

 Assim como em Jonas, também em Levinas a responsabilidade ganha lugar de 

destaque. Entretanto, diferente do pensador anterior, que via a responsabilidade como 

um dever, para Levinas, ela é parte constitutiva do eu. Diferente do ser-para-a-morte 

heideggeriano que define a existência humana a partir da consciência de sua própria 

finitude, focando a análise da constituição do eu no ser do próprio sujeito, em Levinas 

o que encontramos é o ser-para-outro, ou seja, para o filósofo franco-lituano, nos 

constituímos na relação com o outro, sendo a responsabilidade por ele um dado 

incontestável nessa relação. 

 Tal responsabilidade é descrita por Levinas como irrecíproca, infinita e 

incondicional. Ela ocupa, portanto, um lugar central nesta filosofia que tenta pensar a 

alteridade como estando para além de qualquer relação exigente de reciprocidade. O 

desafio aqui é o de pensar a responsabilidade para além da relação eu/outro quando 

esse outro não é humano. Inicialmente, a filosofia levinasiana passa a tratar da relação 

que estabelecemos com o outro humano, sujeito de rosto/olhar (visage). Entretanto, 

como veremos, há a possibilidade de transcender tal compreensão uma vez que, sendo 

incondicional, a responsabilidade não pode se limitar ao outro humano como uma 

condição de sua realização. 

 Em Levinas, a responsabilidade incondicional pelo outro é parte constituinte do 

eu. Não é, portanto, uma escolha ou ato altruísta. O eu é responsabilidade. Essa 

responsabilidade surge e se fundamenta na relação com o outro, uma vez que o próprio 

eu é, em certo sentido, resultado dessa relação11. A grande questão é: como estender 

essa responsabilidade para o animal não humano e para o “não animal vivente”, uma 

vez que a alteridade aparentemente exige a presença de um visage? 

                                                     
11 Para mais informações, sugerimos a leitura de nossa dissertação de mestrado publicada pela editora 
Fi: LONGO, Giovan. A anterioridade da responsabilidade em Emmanuel Levinas. Porto Alegre: Fi, 
2019. 
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 Essa é uma questão difícil para a qual ainda não temos resposta. Ainda carece 

de maior aprofundamento. Entretanto, o que nos desafia a pensar tal questão é o fato 

de talvez termos que compreender esse visage levinasiano levando em consideração o 

que poderíamos entender por rosto/olhar, expandindo seu significado. O outro é 

aquele que jamais pode ser descrito, caricaturado. Ele vem até mim através do seu 

clamor, do seu pedido de socorro. O contato com esse outro se dá através da linguagem, 

uma linguagem anterior àquela dita12. Isso abre espaço para pensarmos um outro tipo 

de linguagem para além daquela simbólica utilizada pelos humanos. Afinal, é inegável 

que conseguimos perceber o sofrimento do animal não humano – ao menos de alguns.  

Talvez, seria mais difícil analisar aqui uma “linguagem” entre humano e não 

animal vivente, afinal, árvores aparentemente não choram ou não gritam. Ou talvez 

seu grito e choro sejam tão altos que não conseguimos ainda identificar como tal. 

Afinal, estamos sentindo cada vez mais as consequências das mudanças climáticas. 

Alguns vão afirmar que é vingança da terra, que é o planeta eliminando um parasita – 

o humano – que está lhe causando mal13. Mas pode ser uma forma de gritar por 

socorro, não? Uma forma desesperada de um sistema vivo que já não tem escolha, a 

não ser pedir ajuda “chutando a porta” de nossa casa, nosso “mundo humano”. 

Independente de conseguirmos futuramente mostrar que é possível ou não 

identificar um visage para além do animal humano14, partiremos do princípio de que 

ser responsável não está ligado exclusivamente a uma relação de alteridade, nem exige 

a presença de um visage, sendo a responsabilidade pelo não humano um dado 

incontestável em Levinas. Isso porque a relação de alteridade estabelecida entre eu e 

outro, que faz surgir um eu responsável, exige que essa responsabilidade, dada sua 

incondicionalidade, seja estendida a todos os seres viventes e à manutenção das 

estruturas que compõe os ecossistemas onde esses seres viventes habitam. Em síntese, 

é através da responsabilidade pelo outro humano que o eu se abre para uma 

responsabilidade pelo mundo. 

As possibilidades para se justificar tal posição são várias. Em Totalidade e 

Infinito, por exemplo, encontramos a noção de casa, morada que representa o mundo 

                                                     
12 Estamos nos referindo à linguagem do dizer, apresentada sobretudo em Autrement qu'être ou au-
delà de l'essence. aqui utilizado em sua versão espanhola. 
13 Lembro aqui novamente Cachorros de palha.  
14 Apesar de deixarmos em aberta a possibilidade de identificar um rosto/olhar na vida não humana, 
estamos cada vez mais convencidos de que a questão não é essa. Até porque, como já mencionamos e 
vamos voltar a destacar ao longo do trabalho, a responsabilidade, dado o seu caráter ilimitado, 
transcende as relações de alteridade e se estende para além das vidas possuidoras de visage. 
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de significados do eu (LEVINAS, 2016, p. 144). Sou responsável também por minha 

casa. A hospitalidade se dá a partir da acolhida do outro nela. Nesse sentido, sou 

responsável por manter minha casa, o mundo, em condições de receber o outro, 

principalmente o outro futuro. Há aqui uma possível proximidade entre Levinas e 

Jonas, na medida em que podemos, em ambos, encontrar elementos para definir como 

nossa primeira responsabilidade para com as gerações futuras, deixar um planeta 

habitável para elas. 

Há também, ainda em Totalidade e Infinito, a ideia de economia do gozo 

(LEVINAS, 2016, p. 169). Uma das coisas que ocorrem quando o eu surge, é a 

percepção da necessidade de se sair de um estado de fruição imediata, ou seja, de 

esgotamento temporalmente presente de todas as possibilidades do gozo. Tal elemento 

poderia nos ajudar a pensar a necessidade de se garantir a existência de um planeta 

sustentável, na medida em que o esgotamento dos recursos naturais representaria o 

fim de qualquer possibilidade de fruição, por não existir mais um mundo para isso. 

Entretanto, nos parece que é em Autrement qu'être que temos o elemento mais 

significativo para se pensar uma responsabilidade pelo meio ambiente. A 

responsabilidade incondicional pelo outro parece não se restringir somente a ele. O 

outro não é desligado de seu mundo. Ser responsável por ele, nesse sentido, é ser 

responsável pelo seu mundo. Quando o outro chega até mim, ele não chega sozinho. 

Ele carrega consigo todos os outros dele, que são também outros do eu15, e mais os seus 

mundos. Não tem como ser apenas responsável por ele. A responsabilidade não seria 

incondicional. 

Em síntese, uma responsabilidade incondicional, em um primeiro momento 

para Levinas, é uma responsabilidade incondicional pelo outro humano e pelo terceiro, 

também humano. Mas sua incondicionalidade não permite que condicionemos ela 

apenas ao mundo humano. Ela se estende para o mundo do outro, do terceiro e para o 

próprio mundo do eu, uma vez que o recebo em minha casa e ela deve estar em 

condições de acolhê-lo. É por esse viés que podemos pensar uma ética ambiental a 

partir da responsabilidade levinasiana. 

 

 

 

                                                     
15 Aqui não no sentido de posse. 
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Considerações Finais 

 

 Tanto Jonas quanto Levinas nos dão base para pensarmos uma ética ambiental. 

Em Jonas, ela é mais perceptível. Em Levinas, não tanto, sendo os desafios que se 

apresentam bastante complexos. Não por nada, esse é um dos problemas centrais no 

estágio atual de nossa pesquisa. 

 Jonas nos exige uma análise sobre aquilo que é nossa responsabilidade para 

com as gerações futuras, e, a partir disso, nos permite refletir sobre nossas obrigações 

diante de um planeta cada vez mais castigado pela ação humana. Levinas, por sua vez, 

nos dá elementos para pensarmos uma responsabilidade incondicional para com todas 

as formas de vida. 

 Em ambos, a discussão não é necessariamente a de se devemos consumir 

determinadas formas de vida ou não. Ela é anterior. Se refere à forma como tratamos 

todos os seres vivos ao nosso redor, seja aqueles que nos servirão de alimento ou não. 

É claro que o debate a respeito do que deveríamos realmente consumir ou não é 

importante e cada vez mais fundamental. Entretanto, o que pretendemos aqui foi, 

anterior a essa questão, discutir a forma como tratamos as outras formas de vida e o 

meio ambiente no geral. “Crescer, multiplicar e dominar a terra” como “carta branca” 

para o agir humano talvez tenha sido um dos maiores erros de interpretação no 

ocidente, uma vez que o real significado não é aquele que nos torna senhores da 

natureza, mas seus servos.  

Vida se alimenta de vida, esse é um dado até neste momento inevitável. 

Entretanto, a vida não pode servir de alimento para egoísmo, individualismo e 

narcisismo. Jonas e Levinas aparecem aqui como aqueles que, em uma cultura cada 

vez mais de morte, nos ajudam a revalorizar a vida. 

  

Referências Bibliográficas 

 

CARVALHO, Fernanda Maria Ferreira; PESSINI, Léo; JUNIOR., Oswaldo Campos. 
Reflexões sobre bioética ambiental. O Mundo da Saúde, São Paulo, v. 4, n. 30, p. 614-
618, dez. 2006. 
 
GRAY, John. Cachorros de palha. Rio de Janeiro: Record, 2006. 
 
JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: Ensaio de uma ética para a civilização 
tecnológica. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006. 



 

 
 
 

Giovan Longo | 285 

 

JONAS, Hans. Ensaios filosóficos: da crença antiga ao homem tecnológico. São Paulo: 
Paulus, 2017. 
 
LEOPOLD, Aldo. A ética da terra. In. PESSINI, Leo. SGANZERLA, Anor. ZANELLA, 
Diego Carlos. Van Rensselaer Potter: um bioeticista original. São Paulo: Loyola, 2018, 
p. 225-242. 
 
LEVINAS, Emmanuel. De otro modo que ser o más allá de la esencia. Salamanca: 
Ediciones Sígueme, 2011. 
 
LEVINAS, Emmanuel. Totalidade e infinito. Lisboa: Edições 70, 2016. 
 
LONGO, Giovan. A anterioridade da responsabilidade em Emmanuel Levinas. Porto 
Alegre: Fi, 2019. 
 
MARQUES FILHO, José; HOSSNE, William Saad. Albert Schweitzer e a filosofia da 
"ética de respeito à vida". Bioethikos, São Paulo, v. 2, n. 7, p. 206-210, maio 2013. 
 
OLIVEIRA, Jelson. Direitos humanos e bioética ambiental: da crise dos valores à ética 
da responsabilidade. In. SGANZERLA, Anor. RAULI, Patrícia Maria Forte. RENK, 
Valquíria Elita. Bioética ambiental. Curitiba: PUCPRESS, 2018. Edição Kindle. 
 
OLIVEIRA, Jelson. FROGNEUX, Nathalie. VASCONCELOS, Thiago. Terra nenhuma: 
ecopornografia e responsabilidade. Caxias do Sul: EDUCS, 2020. 
 
PESSINI, Leo; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul. Bioética Clínica e Pluralismo: 
com ensaios originais de Fritz Jahr. São Paulo: Loyola, 2013. 
 
POTTER, Van Rensselaer. Bioética Global. São Paulo: Loyola, 2018. 
 
SERRES, Michel. O mal limpo: Poluir para se apropriar?: Poluir para se apropriar? 
Rio de Janeiro:  Bertrand Brasil, 2011. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22. A EROSÃO DO CONCEITO DE NATUREZA: UMA ECOLOGIA 
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Christian B.O.C. Rocha1 

Resumo 
Este trabalho representa uma aproximação inicial com a discussão sobre o conceito de 
natureza. Apesar do título ousado, o que segue são apenas tentativas de apropriação 
da interpretação, feita por alguns pensadores, do que é a natureza, inclusive a humana. 
Aponta-se para oposições binárias que acompanham muitas interpretações. 
Apresenta-se uma hipótese de que certa concepção de natureza favorece uma 
concepção ontológica padrão (pretensamente neutra) mas cujo efeito é a manutenção 
de um status quo insustentável para muitas formas de vida, inclusive a humana. As 
discussões de alguns pontos ontológicos aparecem ao final, como proposição de pensar 
uma ecologia que prescinde desse conceito. O objetivo não é matar a Natureza, mas 
sugerir que seu deslocamento, provocado pela erosão, diminui sua centralidade - 
paradoxalmente… 
Palavras-chave: Natureza; Ecologia; Ontologia; Antropologia filosófica; 
 
Abstract 
This work represents an initial approximation with the discussion about the concept 
of nature. Despite its daring title, what follows are just attempts of appropriation of 
interpretation, made by a few thinkers, of what is nature, including the human one. It 
points to the binary oppositions that accompany many interpretations. It presents a 
hypothesis that certain conception of nature favors a default ontological view 
(allegedly neutral) but the effect of which is to maintain an unsustainable status quo 
for many forms of life, including human ones. The discussion of a few ontological 
points appears near the end, as does the proposition of thinking an ecology that can do 
without this concept. The objective is not to kill Nature, but to suggest that its 
displacement, provoked by erosion, diminishes its centrality, paradoxically… 
Key-Words: Nature; Ecology; Ontology; Philosophical Anthropology; 
 
 

A Natureza realmente é uma palavra que remete a muitas significações. 

Podemos começar apontando que a "natureza" desse trabalho já seria algo a ser mais 

desenvolvido ou mesmo um problema. Poderíamos, nesse caso, tanto estar nos 

referindo a essência, como a espécie, ou ainda, suas propriedades. Mais de uma vez ela 

também já foi tomada como sendo o próprio Divino. 

Natureza remonta a uma longa trajetória filosófica. Não é o mesmo dizer que a 

organização do pensamento ocidental, em termos de oposição binária a partir da 
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palavra (Natureza x Cultura - Natureza x Homem - Natureza x Tecnologia - Natureza 

x Artifício), seja proveniente da antiguidade. Viveiros de Castro (2015) fala da 

"redistribuição dos predicados subsumidos nas duas séries paradigmáticas da 

'Natureza' e da 'Cultura': universal e particular, objetivo e subjetivo, físico e moral, fato 

e valor, dado e instituído, necessidade e espontaneidade, imanência e 

transcendência"(p. 43). Cito essas oposições para remetê-las ao período moderno da 

história do pensamento. Ideia moderna é, também, aquela que entende as relações 

políticas e sociais como protagonistas, enquanto tomam como modelo uma Natureza 

estável, rígida, dura, atuando apenas como pano de fundo de interações dessas 

decisões humanas. Essas são relações insuficientes para tentar abarcar o atual estado 

de coisas. 

Tal é a insuficiência, já apontada por Guatarri em Três Ecologias, que se torna 

imperativo, pelo menos, um outro modelo de compreensão. "Guattari elabora a 

proposta ética e política de uma “ecosofia” capaz de propiciar articulação necessária 

entre as três ecologias." (SÜSSEKIND, 2018, p. 175). Ou, ainda de acordo com o 

próprio: "Uma ecosofia de um tipo novo, ao mesmo tempo prática e especulativa, ético-

política e estética, deve a meu ver substituir as antigas formas de engajamento 

religioso, político, associativo” (GUATARRI, 1990, p. 54). 

Parece que diversos campos e disciplinas tem buscado uma reorganização de 

problemas e questões para si, como a antropologia, mas também a filosofia. Talvez seja 

esse um movimento constante e presente em quaisquer tentativas de sistematização 

de conhecimento com uma organização que lhe conferiria pretensa cientificidade. 

A filosofia pode ser entendida, dentre outras maneiras, como uma tentativa de 

transmissão da experiência humana que busca se aproximar da sabedoria, através da 

linguagem, bem como da forma de vida.  

Antes de retomar a filosofia clássica, aceitando uma metodologia mais 

tradicional na construção linear-cronológica de uma história da filosofia, podemos 

indicar uma das transformações em curso atualmente, que se exemplifica na frase: “Se 

a divisão entre natureza e cultura é a base do cosmopolitismo moderno, a 

sobrenatureza consiste na forma mesma da agência político-cósmica"(VALENTIM, 

2018, p. 24). Dentro dessa Cosmopolítica, a sobrenatureza seria uma "política de 

combate entre pontos de vista, e esse problema de como fazer frente a possibilidade de 

captura do ponto de vista de um sujeito por um ponto mais poderoso" (p. 25-6), que 
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ocasiona eventual perda de humanidade de animais, coisas, selvagens e escravos.  Cabe 

aqui apontar que a Cosmopolítica, formulada enquanto hipótese de Valentim (2018) 

apoia-se em diferentes momentos da escrita de Viveiros de Castro, como em 

Nimuendaju, Hallowell, Saler (mesmo que para contrapor ao multinaturalismo), 

Latour e Stengers e passa por uma revalorização pós durkheimiana do conceito de 

sobrenatureza como operador metodológico, visto que “apresenta enorme rendimento 

para descrever processos ontocosmológicos que escapam à conceitualidade moderna" 

(p. 27). Assim como também visa trazer um equívoco ontológico para a equivocidade 

da concepção kantiana de mundo, através de Stengers, descentralizando da figura de 

indivíduo o ponto de convergência de todos, assim como "desidealizando" uma paz 

transcendente e ecumênica (p. 28). 

Já iniciamos tateando duas jornadas, uma ecosófica e outra sobrenatural mas 

nem só de resolutividade abstrata intencionamos desenvolver o trabalho. Voltando-

nos para a filosofia clássica, desde alguns de seus comentadores contemporâneos, 

pensemos em Aristóteles. Sua conceituação de Natureza, pode ser entendida como:  

 

O ser é sua matéria e forma essencialmente necessárias a si, por si mesmas 

existentes nesse. As coisas naturais são, por natureza, em si. Já os seres acidentais 

dependem dos artifícios para serem, pois que não são em si e por si (em ato ou 

potência), antes dependem de um substrato outro, sujeito ou objeto, ao qual 

podem ser atribuídos como predicados. Quanto mais natural é um ente, mais 

ligado à sua substância, às suas essências necessárias esse o é. Pois menos 

submetido aos artifícios dos acidentes está. (COSTA, DUTRA, FONSECA, 2011, p. 

7) 

 

As implicações e as correlações que foram estabelecidas com esse modo de 

pensar parecem extensas. Arriscaríamos dizer que essa conceituação foi, e é, fundante 

para uma parcela significativa do entendimento cosmológico de mundo predominante 

ao longo da curta empreitada da filosofia na Terra ou no sistema Terra (que é, no 

mínimo, a, por sua vez transmutado em ações humanas aparentemente justificadas. 

Rousseau é outro filósofo, bem mais recente (1712 - 1778) do ponto de vista da 

historiografia humana, mas muito próximo à Aristóteles em termos da historiografia 

cosmológica, que empreende uma conceituação de natureza, no caso, a do homem. 
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Apoiando-se na análise realizada por Costa, Dutra e Fonseca (2011) afirmamos 

que Rousseau lança a hipótese que o homem em seu estado primitivo, de natureza, é 

essencialmente harmônico. Ao longo do desenvolvimento desse estado de harmonia 

natural deduzem-se consequências corruptivas desde o social (antinatural):   

 

do estado social, esse sim, o demônio que instaura a verdadeira desigualdade entre 

os homens. Para Rousseau, as desigualdades naturais, não obstante serem quase 

nulas, não implicam a miserabilidade da existência. Essa deve ser entendida como 

o conjunto das consequências de uma espécie de ato civilizatório, antinatural, ato 

primevo das desigualdades sociais. (COSTA, DUTRA e FONSECA, 2011, p.10) 

 

Ambas as ideias remetem a construção de um Uno, uma unidade, uma 

substância a qual se pode apontar, e da qual as coisas derivam. Mas é verdade que não 

só a filosofia se apoiou neste conceito. 

Também a antropologia filosófica de Philippe Descola comparece ao debate ao 

comentar a obra de Lévi-Strauss, dizendo que "natureza e cultura não está apenas no 

cerne da antropologia estrutural, mas é o que define, aos olhos de seu fundador [Lévi-

Strauss atribui a Rousseau] o campo estudado pela etnologia” (DESCOLA, 2011, p. 35).  

Esse conceito passa por estágios diferentes na antropologia, como "um 

gigantesco reservatório de propriedades observáveis dentro do qual o espírito terá toda 

a possibilidade de vir colher objetos para convertê-los em signos" (DESCOLA, 2011, p. 

38). Parece ser o caso, seguindo a argumentação de Descola (2011, p. 41) sobre Lévi-

Strauss, que a criação da natureza é artificial (pois construída socialmente), assim 

como, historicamente determinada. 

Buscamos ainda, ao demonstrar diferentes pontos de partida na construção 

"epistemológica (o que podemos saber e como alcançar esse conhecimento), 

ontológica (o que existe, o que deve ser estudado e qual a natureza básica do que é 

estudado) e metodológica (etapas concretas e técnicas que permitem a realização de 

uma análise)" (CARMELA, PINHEIRO, 2019, p. 276) da forma de conceber e operar 

com a Natureza, dentre os quais o Multinaturalismo (uma outra passagem do autor é 

eleita por Valentim durante sua hipótese Cosmopolítica no que tange...), expressão que 

designa 
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traços contrastivos do pensamento ameríndio em relação às cosmologias 

'multiculturalistas' modernas: enquanto estas se apoiam na implicação mútua 

entre unicidade da natureza e multiplicidade das culturas - a primeira garantida 

pela universalidade objetiva dos corpos e da substância, a segunda gerada pela 

particularidade subjetiva dos espíritos e dos significados -, a concepção ameríndia 

suporia, ao contrário, uma unidade do espírito e uma diversidade dos corpos. A 

'cultura' ou o sujeito seriam aqui a forma do universal, a 'natureza' ou o objeto, a 

forma do particular. (VIVEIROS DE CASTRO, 2015, p. 43) 

 

Providenciamos, apresentando em caráter panorâmico, neste primeiro 

momento, certas reflexões sobre o conceito de Natureza. Existem muito mais leituras, 

e cada figura intelectual ou expôs ou pressupõe certa Natureza, não será o caso de 

esgotá-lo. Bruno Latour (2017) em livro recente faz uma discussão muito mais 

aprofundada, e foi um dos parceiros que nos auxiliou a aproximar-nos do objeto sob o 

qual tentamos refletir. 

 

O conceito de “natureza” aparece como truncado, simplificado, exageradamente 

moralista, excessivamente polêmico, e uma versão prematuramente política da 

outridade do mundo para o qual devemos nos abrir se é que não nos tornaremos 

coletivamente malucos — alienados, digamos. Resumindo rápido demais: para 

Ocidentais e aqueles que os imitaram, “natureza” tornou o mundo inabitável. 

(LATOUR, 2017, p. 101) 

 

Pensamos que essa referida inabitabilidade, associa-se diretamente com 

operações racistas, sexistas, imperiais, coloniais e patriarcais, alguns destes apoiados 

em certas concepções de Natureza, por exemplo ao pensá-la modernamente, ou seja, 

como recurso natural. Supomos que se estabelece desde o instante dessa nomeação 

uma justificativa de exploração dos “recursos”. Essa que tem sido intensificada 

durante o período pandêmico que recentemente voltamos a adentrar, enquanto uma 

das espécies que ainda habita a Terra e que é suscetível ao vírus.  

 Vimos uma sucinta entrada na questão da Natureza desde a Filosofia, da 

Antropologia e da Psicologia, o que não foi feito, porém, foi a mobilização de um 

aparato conceitual específico com a finalidade de determinar apenas um contexto e 

apresentar somente uma solução, mas traçamos pequenas incursões fragmentárias de 
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uma pesquisa ainda em fase embrionária que talvez realize esse recorte 

posteriormente. 

 Enquanto alternativas estejam gradualmente constituindo novos mundos 

(sobrenaturais inclusive), expandindo e ampliando a gama de elementos incorporados 

ou transubstanciados, dignos de consideração porque palavras e discurso, efetivando 

mudanças nas práxis do fazer político quotidiano de alguns grupos, teremos, no 

mínimo, horizontes de desenvolvimento da pesquisa.  

 No caminho pedregoso de revisitar a tradição ocidental, por aqueles que a 

revisitaram e certo ímpeto pretensamente de vanguarda, quiçá até considerável 

ingênuo, pelo enfoque destrutivo em oposição ao criativo, tomamos crescente 

interesse na noção de erosão da natureza, não para decretar seu fim, mas para refletir 

sobre seu desgaste e eventual dissolução.   

Para isso contamos com uma, dentre as cinco, entrevistas que Peter Gratton 

(2010) conduziu com Graham Harman, Jane Bennet, Timothy Morton2, Ian Bogost e 

Levi Bryant. Ao falar com Morton, ele coloca que este é claro em seu livro The 

Ecological Thought sobre a necessidade de desclarificar (get unclear) conceitos 

tradicionais. Digamos que Natureza é tal conceito. 

 Adentrando mais na questão da Natureza, perguntamos: poderíamos pensar em 

uma ecologia que prescinde da Natureza (conceito metafísico que pressupõe uma não 

Natureza)? Timothy Morton (2012) argumenta justamente pela ideia de termos 

borradas as linhas entre o que é forma de vida e o que não é. Entre o que é ativo e 

passivo. Segundo ele, os paradoxos (Zenão e Sorites) e dificuldades que encontramos 

ao tentar pensar a Natureza se dão por um certo tipo de parâmetro ontológico padrão 

(standard), onde existir seria estar constantemente presente. Isso é um problema, pelo 

menos para nós - seres sencientes de inteligência limitada - que não podemos ver nem 

tocar, em termos tridimensionais, algumas das descobertas recentes da ciência 

moderna (por exemplo a física quântica). Assim teríamos um abismo entre fenômeno 

e razão. 

Timothy Morton (2016, p. 23) nos fala sobre como o pensamento ecológico 

envolve escalas temporais e espaciais que ultrapassam nosso enquadramento normal 

de percepção e compreensão, potencializando o abismo entre fenômeno e coisa diante 

da nossa razão. Nenhuma escala tem prioridade sobre a outra. Ele afirma que estar 
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Christian B.O.C. Rocha | 293 

 

ciente de preconceitos inconscientes é uma contradição de termos e na Magnitude da 

Terra, as ações conscientes têm resultados inconscientes, não intencionados. Mesmo 

que ninguém goste de ter seu inconsciente apontado, consciência ecológica seria 

justamente isso - isso como prova desconcertante da refutação de Freud da ideia de o 

inconsciente ser uma região dentro da consciência - encontrar certos modos do 

humano borrifado por todo o fora do humano, i.e. biosfera. Esse inconsciente é 

(geo)físico. 

A operacionalização da Natureza encontraria alguns problemas, segundo 

Morton (2012), dentre os quais temos a normatização do que é natural, em oposição 

ao não-natural. Ele argumenta que a Modernidade tem sido o processo de minar essa 

normatividade, justamente por mostrar que não pode haver um limite rígido entre 

formas de vida e não vida, uma vez que a primeira emerge da segunda, e que formas 

de vida são feitas de outras formas de vida. Propondo, por sua vez, que o que 

encontramos é um vasto agenciamento de entidades, algumas das quais chamamos 

macacos, impressoras, pernilongos, livros e... 

Encaminhando-nos para o final, em formato de loop, que pode ser apenas o 

começo, com o que Morton (2016, p. 77-78) chama de vetor do programa agrilogístico3. 

Tentando eliminar o medo sobre de onde viria a próxima refeição, estaríamos 

endereçando o que ele chama de angústia ontológica. Angústia é intrínseca ao 

humano, se dá quando as coisas perdem significado, [...] como conhecer a si como um 

loop absurdo, perturbador.  Angústia mostra que um 'eu' é uma entidade entre outras. 

Que veio de outras e relaciona-se com outras. 

Sua sugestão (MORTON, 2016, p. 59) é que ao invés de buscar um ponto de 

origem, pensemos ecologicamente. Examinemos como um estado de coisas existente 

(degradação ecossistêmica resultante do aquecimento global) interliga-se com outro 

estado de coisas (psiques humanas). Como também pensemos em cada estado de 

coisas entrelaçado com outros, entre si, como se consistidos pelos outros: humanos em 

ecossistemas, pensamentos em cérebros, um ninho de cobras. 
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Resumo 
Em contramão ao status moral dos animais não humanos como objetos/coisas, 
desenvolve-se sobre os autores Peter Singer e Tom Regan que teorizam sobre um novo 
status moral, considerando-os respectivamente com valor intrínseco e inerente. 
Também, geram considerações distintas sobre a relação com as demais espécies sobre 
os aspectos do bem estarismo e abolicionismo. A metodologia empregada é a revisão 
bibliográfica, com ênfase nos livros: Libertação Animal e Ética Prática, de Peter 
Singer, The Case for Animal Rights, de Tom Regan; e de artigos e obras oportunas. O 
objetivo deste trabalho é expor esses status moral e suas consequências.  
Palavras-chaves: bem estar; abolicionismo; sujeitos-de-uma-vida.  
 
Abstract 
Contrary to the moral status of non-human animals as objects, it is developed on the 
authors Peter Singer and Tom Regan who theorize about a new moral status, 
considering them respectively with intrinsic and inherent value. Also, they generate 
different considerations about the relationship with other species about aspects of 
well-being and abolitionism. The methodology used is the bibliographic review, with 
emphasis on the books: Animal Liberation, Practical Ethics (Peter Singer), The Case 
for Animals Right; and appropriate articles and works. The purpose of this paper is to 
expose these moral statuses and their consequences. 
Keywords: well being; abolitionism; subject-of-a-life. 
 
 
 Os animais humanos, dentro do espaço brasileiro no século XXI, 

majoritariamente utilizam a tradicional perspectiva filosófica antropocêntrica, em que 

a espécie humana deve estar no centro do entendimento e conhecimento. Como 

consequência, se entende que as demais espécies e a natureza foram “criadas” para a 

satisfação humana. Uma das razões para essa crença é que a nossa tradição bebe da 

era pré-cristã, na civilização mesopotâmica 2 , onde os animais eram objetos de 

propriedade. Por sua vez, essa fonte deságua no semitismo judaico, do qual somos 

herdeiros, e que vai articular a perspectiva de que os “animais foram criados a serviço 
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2 Por mais que houvesse essa relação de propriedade com os animais não humanos, escraves, óleos e 
cereais; é necessário frisar que na cosmetologia mesopotâmica compreendia os animais humanos como 
servidores dos Deuses na qual precisavam produzir para eles, e a natureza como os animais estavam 
aqui antes, não havendo espaço para “domar” a natureza (cf. FELIPE, 2006, p. 126). 
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dos homens” (cf. FELIPE, 2006, p. 126).  

 Dessa fonte, também é salientada a perspectiva racionalista da tradição 

ocidental em filosofia, a aplicação da razão como o centro para o pertencimento da 

comunidade moral excluindo os animais não humanos, sendo esta uma herança 

filosófica aristotélica-tomista-cartesiana (cf. FELIPE, 2007, p. 70-71). Esta tradição 

possui a visão de um mundo hierárquico e de que os seres humanos são a imagem e 

semelhança de Deus, e as demais “coisas” são para satisfazer seus (humanos) desejos. 

Essa perspectiva é comum às localidades europeias e aos que sofreram seus domínios.  

 No atual âmbito dos direitos e da libertação animal, nos limites corriqueiros da 

academia tradicional, podemos citar os filósofos Peter Singer e Tom Regan. Eles 

argumentam em favor de que os animais não humanos precisam de um novo status 

moral, consideração ou prestígio na esfera da moralidade, que valorize suas 

capacidades ou seu próprio valor em estar no mundo. Singer e Regan os chamam 

respectivamente: seres sencientes e sujeitos-de-uma-vida. Essas teorias são 

responsáveis pelos movimentos de bem-estar e de abolicionismo¹. 

 

1 Bem-estar, senciência  

  

O filósofo Peter Singer nasceu em 1947 na Austrália e é atualmente professor na 

Universidade de Princeton, também escreveu diversos livros sendo os mais notáveis: 

Ética prática e Libertação animal. Ele é um autor utilitarista influenciado por Jeremy 

Bentham 3  e utiliza os conceitos de fórmula universal, cálculo e igualdade na 

consideração de interesses, com a finalidade de medir a utilidade.  

 Singer incorpora o conceito de especismo e define-o como uma linha arbitrária 

no status moral em relação à espécie, no qual a justificativa para a ação, a consideração 

moral, é baseada no “é um animal”. O autor em questão entende o especismo do 

                                                     
3  Jeremy Bentham viveu no período de 1748 a 1832, filósofo utilitarista e jurista. Ele menciona a 
seguinte reflexão sobre os animais não humanos: “Talvez chegue o dia em que o restante da criação 
animal venha a adquirir os direitos que jamais poderiam ter-lhe sido negados, a não ser pela mão da 
tirania. Os franceses já descobriram que o escuro da pele não é razão para que um ser humano seja 
irremediavelmente abandonado aos caprichos de um torturador. É possível que um dia se reconheça 
que o número de pernas, a vilosidade da pele ou a terminação do osso sacro são razões igualmente 
insuficientes para abandonar um ser senciente ao mesmo destino. O que mais deveria traçar a linha 
intransponível? A faculdade da razão, ou, talvez a capacidade da linguagem? Mas um cavalo ou um cão 
adultos são incomparavelmente mais racionais e comunicativos do que um bebê de um dia, de uma 
semana, ou até mesmo de um mês. Supondo, porém, que as coisas não fossem assim, que importância 
teria tal fato? A questão não é ‘Eles são capazes de raciocinar?’, nem ‘São capazes de falar?’, mas, sim: 
‘Eles são capazes de sofrer?’ (BENTHAM apud SINGER, 2008, p. 9). 
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mesmo modo que entende o sexismo e o racismo, como um preconceito e 

discriminação arbitrária baseada respectivamente na espécie, gênero e raça. Assim, 

quando se usa do corpo e vida do animal não humano para algum fim, cabe a quem faz 

a ação justificar-se porque está utilizando de animais não humanos e porque essa 

escolha por eles não é arbitrária e baseada em especismo.  

 O status moral que o filósofo sugere aos animais não humanos é o de seres 

sencientes e, para alguns, o de pessoa. A senciência é a capacidade fisiológica orgânica 

de sentir dor, prazer, alegria, felicidade entre outras sensações. Essa característica 

coloca-os na categoria de seres com experiências de valor intrínseco, como aponta 

Sônia Felipe:  

 

O conceito utilitarista de valor intrínseco da vida, estabelece que o indivíduo cuja 

vida possui valor intrínseco é aquele capaz de diferenciar experiências de prazer e 

de dor, de sentir bem-estar ou mal-estar em decorrência das mesmas [...] Assim, a 

consciência de tais experiências evidencia a capacidade de agregar valor intrínseco 

à própria vida. Para os utilitaristas preferenciais, essa capacidade, a de ter 

preferência por um estado, em vez de outro, basta, para que se defina como um 

dever moral, o respeito pelos interesses de um ser vivo. Todos os seres capazes de 

sentir dor, desconforto e desprazer por períodos prolongados, a ponto de tais 

experiências tornarem-se sofrimento, têm valor intrínseco (FELIPE, 2006, p.130). 

 

 Dessa forma, o conceito atribui aos animais não humanos o pré-requisito para 

se ter interesses, pois se o ser em questão não for capaz de sentir, não tem nada a ser 

considerado4, e, os interesses são vinculados necessariamente com a capacidade de 

sentir. Isso pode ser visto em: “(...) A capacidade de sofrer e de sentir prazer, 

entretanto, não apenas é necessária, mas também suficiente para que possamos 

assegurar que um ser possui interesses – no mínimo o interesse de não sofrer” 

(SINGER, 2008, p. 9). 

 Para o filósofo, “(...) O limite da senciência é a única fronteira defensável de 

consideração dos interesses alheios” (SINGER, 2008, p. 9) porque é, em sua 

perspectiva, a linha divisória justa e não arbitrária, como espécie, gênero e raça. 

                                                     
4 O autor em questão também afirma: “(...) seria um contra-senso afirmar que não é do interesse de uma 
pedra ser chutada na estrada por um menino de escola. Uma pedra não tem interesse porque não sofre. 
Nada que lhe possamos fazer fará qualquer diferença para o seu bem estar” (SINGER, 2008, p. 10). 
Basicamente, não existe um interesse quando anteriormente o pré-requisito de sentir não for suprido.  
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Contudo, se os interesses se referem às capacidades, considerar como um ser senciente 

confere aos animais interesse ao que é relativo ao sensível, ou seja, o que é relativo ao 

bem-estar: suas sensações de prazer e de privação de dor, o ímpeto de viver conforme 

sua natureza, o conforto, a locomoção, a alimentação adequada e assim por diante. 

Portanto, o critério é insuficiente no que é relativo à vida mental, como o desejo e 

projeção em continuar vivo. Isso porque este desejo implica que o ser deve ter vida 

mental para então ter a capacidade de projetar a sua vida de modo em que se 

percebesse vivo5 para então ter esse interesse.  

 Assim, os animais não humanos são definidos como unicamente sencientes e os 

que aos estiverem além dessa capacidade pode ser atribuída vida mental. Exemplo de 

animais não humanos com vida mental são os gorilas e os chimpanzés, pois possuem 

capacidades mais abrangentes como linguagem, autoreconhecimento e aprendizagem. 

Dessa forma, considera-os com status moral de pessoas (SINGER, 1993, p. 110). 

  Singer, reconhecendo essas capacidades dos animais não humanos e do seu 

status moral como coisa, sugere a igual consideração de interesses semelhantes como 

alternativa a modelos morais especistas. Este conceito implica que, para avaliar juízos 

e ações éticas, é preciso considerar o aspecto universal, assim contando os interesses 

de todos os envolvidos, e, também, que interesses semelhantes possuem o mesmo 

peso. Dessa forma, o portador do interesse não se torna relevante e o interesse, como 

não sentir dor, deve ser considerado igualmente sendo o portador animal humano, não 

humano, e independente de seu gênero e raça.   

 O filósofo propõe incisivamente que não é moral desconsiderar os interesses de 

animais não humanos e, mesmo que não sejam pessoas, esses interesses importam já 

que são relativos a experiências, tendo seu valor intrínseco, também mencionando 

sobre como considerar esses interesses nos juízos éticos. Todavia, o autor em questão 

ainda é permissivo à possibilidade de utilização do animal não humano em prol dos 

seres humanos, desde que se considere seu bem-estar, seja para quaisquer fins. Como 

exemplo, a alimentação: “Portanto, não temos de nos perguntar: ‘é certo, em alguma 

circunstância, comer carne?’ mas: ‘é certo comer desta carne?’” (SINGER, 2008, p. 

182). Ou seja, Singer desenvolve uma teoria para considerar os animais enquanto 

                                                     
5 Singer defende isso quando debate dentro do utilitarismo total sobre o argumento da substituição do 
filósofo Leslie Stephen, onde afirma que em condições de os animais não humanos serem criados em 
bem-estar e serem mortos sem dor, seria um modo ético de consumir animais não humanos. Todavia, 
Singer se posiciona como adepto da “existência prévia” que implica como um desprazer encurtar uma 
vida que poderia ser mais alongada. (SINGER, 1993, p. 120).  
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sujeitos moralmente relevantes, mas ainda mantendo a tradicional ideia originária da 

visão judaico-cristã, em que os animais não humanos estão aqui para o domínio do 

humano e seus caprichos.  

 

2 Abolicionismo, sujeitos-de-uma-vida  

  

Para pensar numa alternativa distinta para os animais não humanos do que o 

bem-estar, de modo que suas vidas fossem reconhecidas para além do valor intrínseco 

de suas experiências, se dispõe do filósofo Tom Regan, que viveu entre o período de 

1938 a 2017 e foi professor emérito da Universidade Carolina do Norte onde lecionou 

entre 1968 a 2001. Dos livros que escreveu, os mais importantes são: The case for 

animal rights, o qual é mais teórico e foi escrito em 1983, e o mais popular Jaulas 

vazias, escrito em 2003 e traduzido para o português no ano de 2006, sua única obra 

traduzida para esta língua.  

O pensador começou como ativista pelos direitos humanos, contra a violência e 

a guerra, ao passo que também era açougueiro. Nesse momento da sua vida, 

denominava os animais como coisas 6  e, enquanto defensor dos direitos humanos, 

buscava compreender o porquê de termos direito à integridade física, liberdade e a 

vida. Com essa reflexão, teoriza que os motivos dados não são suficientes7 e propõe seu 

conceito mais notável, sujeitos-de-uma-vida, que significa: 

 

Como sujeitos-de-uma-vida, somos todos iguais porque estamos todos no mundo. 

Como sujeitos-de-uma-vida, somos todos iguais porque somos todos conscientes 

do mundo. Como sujeitos-de-uma-vida, somos todos iguais porque o que acontece 

conosco é importante para nós. Como sujeitos-de-uma-vida, somos todos iguais 

porque o que acontece conosco (com nossos corpos, nossa liberdade ou nossas 

                                                     
6 No livro Jaulas vazias na página 34 o autor coloca um pedaço da carta que escreveu para sua esposa 
Nancy: A relação é permeada de igualdade, liberdade, etc ... Tratar pessoas como "coisas" é tratá-las 
como elefantes, pepinos ou vestidos-sacos. Amá-las como "coisas" é, de fato, não amá-las de modo 
algum. 
7 O autor mostra as seguintes respostas comuns: são humanos; pessoas; autoconscientes; fala; 
comunidade moral e alma. Para o autor, nenhuma dessas respostas é totalmente satisfatória porque a 
primeira é sobre uma tautologia; pessoas, autoconscientes e fala não engloba todas as pessoas, dessa 
forma não justificaria porque crianças e pessoas deficientes/vulneráveis possuem direitos; pertencer à 
comunidade moral passa da ideia de que existe é porque a comunidade moral acredita e definiu como 
existente, isso não explicaria o porque temos os direitos que temos e também a comunidade moral pode 
acreditar numa falsidade; alma explicaria sobre a vida pós morte, não diretamente a vida nesse plano e 
porque temos os direitos que temos nessa vida. Esses argumentos são mais debatidos no seu livro Jaulas 
vazias entre as páginas 53 a 60.  
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vidas) é importante para nós, quer os outros se preocupem com isso, quer não. 

Como sujeitos-de-uma-vida, não há superior nem inferior, não há melhores nem 

piores. Como sujeitos-de-uma-vida, somos todos moralmente idênticos. Como 

sujeitos-de-uma-vida, somos todos moralmente iguais (REGAN, 2006, p. 62). 

 

 O status moral de sujeitos-de-uma vida significa que o sujeito possui valor 

inerente, no qual sua vida é irredutível e esse valor confere direitos morais básicos (cf. 

FELIPE, 2006, p.132). Esses direitos são categóricos, assim, ninguém tem liberdade 

moral para violá-los porque eles não são meros meios e este é o limite da liberdade 

moral: os direitos de outrem. Todavia, esses direitos morais são aplicáveis no 

momento em que se respeitam esses direitos mutuamente, por essa razão, o pensador 

defende que o respeito está no cerne da questão moral e também que é um dever 

respeitar os direitos morais dos sujeitos-de-uma-vida.  

 Porém, a definição dada para o que é ser sujeitos-de-uma-vida abre precedente 

para reflexão sobre os animais não humanos: “[...] entre os bilhões de animais não-

humanos existentes, há animais conscientes do mundo e do que lhes acontece? ... Se 

há animais que atendem a esse requisito, eles são sujeitos-de-uma-vida” (REGAN, 

2006, p. 65). Interessado em inserir esse debate além de exceções, Regan opta pelo 

princípio da parcimônia8, que se desdobra no argumento cumulativo, composto por: 

senso comum, linguagem comum e teoria da evolução.  

  O senso comum e a linguagem mentalista são argumentos complementares, 

visto que compreendemos animais não humanos como conscientes do mundo porque 

entendemos que possuem comportamentos próprios e gostos, por exemplo: gatos 

amam caixas de papelão; cachorros gostam de correr e porquinhos da índia preferem 

se esconder a qualquer outra brincadeira. Todas essas frases não são estranhas para as 

pessoas em geral e também implicam a questão de gostar, preferir, amar, ou seja, 

podemos perceber que possuímos uma linguagem 9  que atribui estado mental aos 

animais não humanos, em suma “questionar a consciência animal é questionar a 

veracidade do senso comum”10 (REGAN, 1983, p. 2). 

                                                     
8 É o princípio que implica que é preferível explicar os fenômenos com o menor número de suposições, 
também conhecido como princípio da simplicidade e da Navalha de Occan.  
9  Quando expõe sobre a linguagem mentalista na secção 1.8 do livro The Case for Animal Rights, 
descreve quando o psicólogo Donald Olding Hebb, numa pesquisa com outros envolvidos durante 2 
anos no Laboratório Biologia de estudos com primatas em Yerkes, relatando quando foi tentado evitar 
descrições antropomórficas e não conseguiam descrever muito bem, posteriormente quando liberado 
essas descrições, facilmente foi possível definir os primatas.  
10 Tradução do autor: “question animal awareness is to question the veracity of common sense itself”.  
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  Mesmo que se tenha um senso comum e uma linguagem que atribui vida mental 

aos animais não humanos, os resquícios da ideia mecanicista sobre os animais não 

humanos ainda se fazem presentes na atualidade. Ambas justificativas citadas têm 

como finalidade trazer o ônus da prova aos opositores de que os animais não humanos 

são conscientes. Para favorecer o ponto do argumento cumulativo, o autor em questão 

aponta a teoria da evolução, justamente porque ela demonstra que humanos têm 

ancestrais comuns com demais animais e conforme Darwin: “[...] a diferença de mente 

entre o homem e os animais superiores, por maiores que sejam, são certamente de 

grau e não de tipo” (DARWIN, 1981, p. 105)11. Também, cita o etólogo e fisiologista 

Donald Griffin, que descreve como foi fundamental estar consciente para sobreviver, 

dada seleção natural: 

 

Assim, torna-se quase um truísmo, uma vez que se reflete sobre a questão, que 

consciência pode ter um grande valor adaptativo, no sentido de que esse termo é 

usado por biólogos evolucionários. Quanto melhor um animal entender seu 

ambiente físico, biológico e social, melhor poderá ajustar seu comportamento para 

alcançar quaisquer objetivos que possam ser importantes em sua vida, incluindo 

aqueles que contribuem para sua aptidão evolutiva (GRIFFIN apud REGAN, 1983, 

p. 19).12 

 

 Regan demonstra em suas obras como esses conceitos implicam e demonstram 

que os animais não humanos possuem desejos e crenças e uma fisiologia comum à da 

espécie humana no quesito da senciência. Assim, ele opta por fazer essa justificação 

sobre a consciência baseada no senso comum justamente porque demonstra, de modo 

mais inteligível e explícito, que seres de outras espécies são sujeitos-de-uma-vida, 

sendo este meio melhor que utilizar as comprovações e experimentos que pudessem 

ser vistos a partir de uma exceção.  

 Também, utiliza dos direitos humanos para conceitualizar direitos dos animais, 

ainda que considere os membros da espécie humana como sujeitos-de-sua-vida, sendo 

                                                     
11 Tradução do autor: “Nevertheless the difference in mind between man and the higher animals, great 
as it is, is certainly one of degree and not of kind”. 
12Tradução do autor: It thus becomes almost a truism, once one reflects upon the question, that 
conscious awareness could have great adaptive value, in the sense that this term is used by evolutionary 
biologists. The better an animal understands its physical, biological, and social environment, the better 
it can adjust its behavior to accomplish whatever goals may be important in its life, including those that 
contribute to its evolutionary fitness. 
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agentes morais capazes de agir de acordo a uma comunidade moral, enquanto os 

animais não humanos são sujeitos-de-uma-vida por serem pacientes morais. Porém, a 

condição de agente não estabelece relação de permissão moral de dominância, como 

aponta Sônia Felipe: 

 

O tratamento reservado aos membros da comunidade moral não deve discriminar, 

nem privilegiar agentes em detrimento de pacientes morais. Embora se possa 

conceber seres dotados de maior ou menor valor intrínseco, não é possível graduar 

o valor inerente de sujeitos de uma vida (FELIPE, 2006, p. 135). 

 

 Por razão de o valor inerente não ser quantificável, os sujeitos-de-uma-vida 

possuem seus direitos básicos moralmente destinados, mas não necessariamente um 

direito prático e legal. Com essa problemática, da ausência do respeito aos direitos dos 

vulneráveis, o autor referido considera que as pessoas que compreendem o dano têm 

o dever, pela justiça, de intervir quando os vulneráveis, no caso animais não humanos, 

estão sendo utilizado como meios (cf. Regan, 2006, p. 50). Dessa forma, assenta-se 

que o novo status moral das demais espécies com valor inerente finda em si mesmo, 

eleva-os nas considerações morais, ao mesmo tempo que rompe com a tradicional 

perspectiva filosófica.  

 

3 Conclusão 

  

Ambos os autores trazem razões suficientes para justificar a crença de que os 

animais são conscientes do mundo: sensível ou vida mental. Dessa forma, os animais 

não humanos não devem ser ignorados da esfera moral, gerando duas perspectivas 

distintas do que são os animais de outras espécies e qual o caminho moralmente 

melhor para com eles. A primeira via considera os animais não humanos como 

possuidores de interesses e o que vai importar é o seu bem-estar, porém considera 

moral se utilizar deles, desde que respeitando seu bem-estar. A segunda os considera 

sujeitos-de-uma-vida, mostrando-os como possuidores de direitos morais, como a sua 

integridade física, vida e liberdade, e que não existem justificativas morais para violar 

seus direitos categóricos e que os agentes têm o dever de intervir frente ao desrespeito 

dos mesmos. 

A abordagem do bem-estar, por permitir a utilização deles em prol dos bel-
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prazeres dos animais humanos, é a teoria mais cooptada por indústrias e empresas. 

Tom Regan critica bastante essa abordagem, pois, assim, todas as empresas podem 

concluir que tratam os animais com bem-estar, já que basta acreditarem que estão 

fazendo o mínimo, e também porque, quando exigidos, podem fingir tratar bem os 

animais. Essa exigência tem como causa a relação dos níveis econômicos de bem estar 

animal (BEA) em que órgãos federais e multinacionais impõem critérios mínimos de 

“produção”13. Essa perspectiva é incorporada bastante pela lógica de mercado porque 

não existe uma ruptura com a maneira que se é dada a relação com os demais animais. 

Também, o sentido do bem-estar abrange compreensões distintas: funcional, que 

enfoca na capacidade do animal lidar com fatores ambientais de estresse; sentimental, 

sentimento e emoções sendo a corrente que mais se interliga com o conceito de 

senciente; comportamento animal, conforme seus instintos e comportamentos 

naturais (cf. HOAG; LEMME, 2018, p. 246). 

 Portanto, o bem-estar pela pecuária industrial e demais indústrias que utilizam 

de animais não humanos é diferente do que é proposto pelo filósofo Peter Singer, que 

considerará como a integridade dessas esferas. Por outro lado, a ideia de sujeitos-de-

uma-vida torna o status moral dos animais como sujeitos moralmente relevantes 

possuidores de direitos irredutíveis, assim, não é possível que os consideremos 

violáveis para o consumo. É nessa linha de raciocínio que Regan utiliza o nome jaulas 

vazias porque jaulas maiores e condições mais dignas da experiência sensível não 

justificam a infração dos direitos básicos. Essa é uma das abordagens incorporada pelo 

ativismo abolicionista de proteção animal e direito dos animais. 
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Resumo 
O objetivo deste artigo é reconstituir a crítica que Sue Donaldson e Wil Kymlicka 
apresentam na parte introdutória do livro Zoopolis: A Political Theory of Animal 
Rights (2011) ao ecocentrismo, ao bem-estarismo e às teorias dos direitos dos animais. 
Os filósofos afirmam que o debate da defesa animal está alicerçado essencialmente 
sobre tais abordagens e pretendem dar um passo além dessa defesa. A crítica 
apresentada é um dos pilares para o desenvolvimento de uma teoria que aplica 
conceitos de cidadania e soberania aos animais. Observou-se como os filósofos partem 
de um debate firmemente estabelecido em Ética Animal sobre a consideração moral 
dos animais sencientes para a defesa de um tratamento político da relação humano-
animal. 
Palavras-chaves: Zoopolis; Direitos Animais; Sue Donaldson; Will Kymlicka, Teoria 
Política de Direito Animal. 
 

 

INTRODUÇÃO  

 

Os filósofos canadenses Sue Donaldson e Will Kymlicka afirmam que o 

movimento pelos direitos dos animais está em um impasse político e intelectual. A 

perspectiva foi tratada inicialmente no livro Zoopolis: A Political Theory of Animal 

Rights (2011) como uma defesa pela complementação teórica das tradicionais 

perspectivas em Ética Animal.  

Donaldson e Kymlicka afirmam que têm o mesmo objetivo da teoria dos direitos 

dos animais - acabar com a exploração humana de animais não humanos – mas 

acreditam que para isso é preciso mudar o enfoque do debate sobre os animais de uma 

questão de ética aplicada para uma questão de teoria política. Para realizar tal 

complementação e modificar o enfoque, apresentam críticas e objeções às tradicionais 

                                                     
1  Mestranda pelo Programa de  Pós-Graduação  em  Filosofia da PUCRS. Integrante do Grupo de 
Pesquisa em Direitos dos Animais da UFSM. Bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e  Tecnológico  (CNPq). E-mail: aleskavargas@gmail.com 

https://doi.org/10.36592/9786587424408-24


 
 
 
 
306 | XX Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS, Vol. 4 

perspectivas que consideram ser a base da defesa dos animais: a abordagem 

ecocentrista, bem-estarista e dos direitos dos animais. 

A crítica é utilizada como um dos pilares para fundamentar uma teoria política 

própria que, na busca por justiça entre humanos e  animais, traça comparações com 

aplicações dos conceitos de cidadania e soberania utilizados em Filosofia Política no 

caso humano e reconhece os animais como sujeitos de direitos com diferentes status 

políticos, de acordo com a relação que desenvolvem com os humanos.  

A ideia ao escrever este artigo é que a teoria de cidadania aos animais contida 

em Zoopolis é melhor compreendida através da análise dos pressupostos básicos dos 

quais partem os autores, o que inclui as críticas e objeções apresentadas.  

Tendo isso em vista, o presente artigo está dividido em três partes. Na primeira 

parte são apresentadas algumas notas sobre Ética Ambiental e Ética Animal, no intuito 

de traçar diferenças e aproximações teóricas. Na segunda parte, reconstitui-se os 

principais elementos da crítica de Donaldson e Kymlicka sobre a abordagem 

ecocentrista, bem-estarista e dos direitos dos animais. E na terceira parte, à guisa de 

considerações finais, são expostos os questionamentos dos quais partem os autores 

para a concretização de uma nova teoria.  

Em suma, esse trabalho caracterizou-se por ser um estudo bibliográfico2 de 

cunho filosófico, com vistas à problematização de questões concernentes à situação e 

ao tratamento dos animais não-humanos do ponto de vista de Donalson e Kymlicka. 

 

1. ALGUMAS NOTAS SOBRE ÉTICA AMBIENTAL E ÉTICA ANIMAL  

 

A Ética Ambiental faz parte do grande ramo da Ética Aplicada. Do ponto de vista 

ontológico, a Ética Ambiental pode ser classificada em: (1) Ética animal, também 

denominada sensocentrismo, que refere-se ao estudo da ética do tratamento dos 

animais não-humanos por parte dos humanos e compreende que as vidas e/ou as 

experiências dos animais têm valor moral em razão da sua subjetividade e/ou 

senciência; (2) Ética da vida ou biocentrismo, que considera que todo o ser vivo, 

mesmo os inanimados, têm valor moral em virtude de suas atividades biológicas; e (3) 

Ética da Terra, conhecida também como holismo ou ecocentrismo, vertente que 

considera que todas as espécies, processos e ecossistemas têm valor moral  

                                                     
2 As traduções presentes no corpo do texto foram feitas livremente pela autora deste artigo. 
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(NACONECY, 2006, pp. 63-64). Como se observa, essas posições são radicalmente 

distintas quanto aos seus “sujeitos morais”, o que implica em propostas diferentes e 

até mesmo rivais, isto é, a proteção dos seres vivos e do ambiente natural não 

corresponde necessariamente à proteção dos animais (NACONECY, 2006).  

Embora a expressão Ética Animal seja contemporânea, os debates que estão 

inseridos na corrente, principalmente no que se refere a consideração moral dos 

animais não humanos, têm ocupado o pensamento de diversos filósofos ao longo dos 

séculos, tendo suas origens já entre os primeiros pensadores da Grécia Antiga3. Na era 

moderna a questão foi descrita em uma extensa nota de rodapé na obra An 

Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789) pelo filósofo Jeremy 

Bentham, considerado um dos fundadores do utilitarismo clássico (FELIPE, 2006). 

Distanciando-se da filosofia moral tradicional, Bentham posicionou-se de 

maneira contrária à perspectiva instrumentalista dominante que considerava os 

animais como “coisas”, tais como as máquinas, destituídos de qualquer consideração 

moral.  O filósofo afirmou que o que importa como referencial moral não é a 

racionalidade de um ser, ou suas capacidades, ou suas características físicas, mas sim 

a capacidade de sofrer. A teoria moral utilitária de Bentham foi, de maneira geral, uma 

das mais consagradas do período moderno e na questão animal foi a base teórica para 

a contestação do tratamento cruel dispensado aos animais (SINGER, 2013). 

Inconformados com a crueldade contra os animais e possivelmente 

influenciados pela teoria benthamiana, após o século XIX, passaram a ser criadas 

teorias jurídicas do bem-estar animal. Essas teorias sustentam que os não-humanos 

são capazes de sofrer e que, devido a isso, o seu sofrimento deve ser minimizado. Dessa 

forma, pensadores chamados de bem-estaristas passaram a se organizar em ligas ou 

sociedades anti crueldade e também se dedicaram a defender leis que tinham a 

intenção de proibir o sofrimento desnecessário e promover tratamento humanitário 

aos não-humanos. Dessa forma, o bem-estarismo animal é conhecido por estabelecer 

medidas humanitárias que devem ser obedecidas para o manejo dos animais, tendo 

em vista a eliminação de práticas que causam sofrimento desnecessário no modo de 

criação, utilização, confinamento e abate dos animais. A perspectiva influencia 

                                                     
3 A perspectiva histórico-filosófica acerca da consideração moral dos animais através dos séculos pode 
ser consultada na obra Libertação Animal do filósofo Peter Singer e também nas obras da filósofa 
brasileira Sônia Teresinha Felipe.  
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fortemente o ordenamento jurídico de vários países, inclusive do Brasil (TRINDADE, 

2014). 

A complexidade da questão dos animais voltou a ser fortemente debatida após 

a década de 70 do século XX, com novas propostas ético-filosóficas em defesa dos 

animais e com uma verdadeira reestruturação teórico-prática do estudo das relações 

morais estabelecidas entre humanos e não-humanos. As novas perspectivas, além de 

defender a inclusão dos animais na comunidade moral a partir do critério da 

senciência4, clamavam pelo fim da exploração animal. Embora nem toda defesa passe 

por uma linguagem de direitos, a retomada do debate ficou conhecida como “o 

movimento pelos direitos dos animais”, tendo sido difundido especialmente através 

das obras do Filósofos Peter Singer (Animal Liberation, 1975; Practical Ethics, 1979) 

e Tom Regan (The Case for Animal Rights, 1983;  Empty cages: facing the challenge 

of animal rights, 2004). Se até então o movimento de proteção animal visava apenas 

impedir a crueldade e assegurar um melhor tratamento aos animais, agora ele clama 

por justiça (GORDILHO, 2008). 

Signatário da escola de filosofia moral fundada por Jeremy Bentham, Peter 

Singer é utilitarista consequencialista, conhecido dentro do movimento animal como 

liberacionista. Singer denunciou na obra Libertação Animal - que se tornou o marco 

do movimento - os abusos sofridos pelos animais nos laboratórios científicos e nas 

fazendas industriais, demonstrando como essas atividades violam o princípio 

fundamental de justiça (GORDILHO, 2008).   

Em sua argumentação, Singer (2018, p.85) defende que do princípio da 

igualdade deriva o princípio da igual consideração de interesses. Ele afirma que o 

aspecto universal dos juízos éticos exige a extensão e a igual consideração das 

experiências de prazer e dor equivalentes a todos os que são capazes de tê-las. Isto é, 

Singer considera que o que é relevante para saber se alguém deve ter seus interesses 

levados em consideração não é a etnia, a cor, o gênero ou a espécie, mas apenas a 

capacidade de ter interesses. É o que Singer considera por critério da senciência, a 

possibilidade de alguém sofrer danos ou desfrutar benefícios e, portanto, ser 

prejudicado ou beneficiado com nossas decisões (CUNHA, 2018).  

                                                     
4 O critério da senciência não determina qual a ação correta, apenas diz quais seres temos que considerar 
quando pensarmos na ação correta. Cunha (2018) afirma que qualquer teoria ética deveria considerar 
os seres sencientes. 
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O filósofo afirma que não é moralmente aceitável causar sofrimento a seres 

sencientes, sejam eles humanos ou não-humanos. Ele questiona a exclusão dos não-

humanos do círculo de consideração moral e a exploração dos não-humanos pelos 

humanos para os mais diversos fins, denunciando desta forma o especismo. Para o 

filósofo, esse princípio se aplica a todos os seres sencientes, e, por isso, deve orientar 

as ações para os humanos e também para os não-humanos. Considerando que alguns 

animais são sencientes, esses também devem ser incluídos no cálculo utilitário. 

(SINGER, 2013).  

Outra conhecida vertente do movimento dos animais é a abolicionista, tendo 

maior expoente o filosofo Tom Regan. Sob uma perspectiva deontológica, Regan 

advogou direitos morais5 aos animais por considerá-los sujeitos-de-uma-vida, com 

valor inerente. Conforme o filósofo, um sujeito-de-uma-vida (subject-of-a-life) é todo 

o indivíduo – humano ou não humano - dotado de: 

 

[...] crenças e desejos; memória, e uma percepção do futuro que inclui o seu 

próprio; uma vida emocional, bem como sensações de prazer e dor; interesses de 

preferências e de bem-estar; a habilidade de dar início a uma dada ação em busca 

de seus desejos e objetivos; uma identidade psicológica ao longo do tempo; e um 

bem-estar individual no sentido de que sua vida experiencial ocorra bem ou mal 

para este ser, independentemente de sua utilidade para outros indivíduos, ou de 

ser alvo dos interesses de outrem (REGAN, 2004, p.243). 

 

Regan defende que o modo racional de evitar injustiças é admitir que todos os 

indivíduos que são sujeitos-de-uma-vida possuem igual valor inerente e que a todos 

eles se estenda o princípio ético de respeito. Regan segue a perspectiva kantiana ao 

considerar que o valor inerente é absoluto, isto é, independe da utilidade que um 

indivíduo possa ter para outros. Assim, mantém a recomendação kantiana de que 

ninguém será tratado como meio, coisa ou recurso para a satisfação de terceiros, mas 

com uma visão alargada de quem são os indivíduos que possuem valor inerente ou 

valor moral. Ações que desrespeitam o valor inerente de um indivíduo não são apenas 

ações imorais, são também ações injustas por violarem direitos morais individuais. 

                                                     
5 Direitos morais são entendidos como determinadas liberdades básicas – tais como o direito à vida, à 
liberdade de locomoção e à integridade corporal - que constituem o núcleo dos direitos fundamentais, 
de modo que qualquer violação a esses direitos deve ser vista como uma afronta aos valores 
democráticos. 
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Todos os sujeitos-de-uma-vida fazem parte da comunidade moral, como agentes ou 

pacientes morais, e de seus direitos derivam dois deveres para os agentes morais: um 

negativo, como não causar dano; e um positivo, como prestar assistência (GORDILHO, 

2008). 

Assim, Regan considera que o problema fundamental na relação humano-

animal é que os não-humanos são tratados como “coisas”, ou seja, são 

instrumentalizados para a satisfação de interesses humanos. Essa visão é o que 

mantém um sistema de exploração que não encontra respaldo moral (GORDILHO, 

2008). 

Ressalta-se que a teoria de Regan não se estende para todos os animais, mas 

apenas para aqueles que podem ser enquadrados como sujeitos-de-uma-vida, que são 

todos os mamíferos com pelo menos um ano de idade, as aves e os peixes. 

Outra perspectiva deontológica marcante no movimento dos direitos dos 

animais é a do jurista Gary Francione. Conhecido por sua posição abolicionista, 

Francione apresenta uma análise jurídico-filosófica acerca das abordagens de 

Bentham, Singer e Regan. O trabalho de Francione se concentra essencialmente sobre 

três aspectos: I) a condição de propriedade dos animais, com a argumentação que é 

essencial e universal o direito de não ser considerado propriedade; II) a rejeição ao 

bem-estar animal, afirmando que as posições bem-estaristas são equivocadas e 

protelatórias, servindo apenas para manutenção da condição de propriedade dos 

animais; e III) uma proposta de direitos aos animais tendo como parâmetro apenas a 

sensibilidade dos seres, e não a racionalidade ou outro nível de semelhança cognitiva 

de determinada espécie com a humana (POKER, 2017).  

 

2. A crítica de Donaldson e Kymlicka ao ecocentrismo, ao bem-estarismo 

e às teorias dos direitos dos animais 

 

Na parte introdutória do livro Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights 

(2011), Donaldson e Kymlicka apresentam suas críticas às abordagens que consideram 

ser as “estruturas morais básicas” que tratam da questão animal: o ecocentrismo, o 

bem-estarismo, e as teorias dos direitos dos animais.  
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2.1 Ecocentrismo e abordagem bem-estarista 

 

Preliminarmente, Donaldson e Kymlicka (2011) apresentam uma rejeição em 

relação ao ecocentrismo e às teorias bem-estaristas, já que na visão dos autores essas 

abordagens consideram os animais meros objetos de direitos, diferentemente dos 

autores que os consideram sujeitos de direitos. Além disso, eles afirmam que ambas as 

perspectivas elevam os interesses dos humanos sobre os dos animais, ou seja, 

apresentam uma hierarquia moral. 

 Especificamente em relação ao ecocentrismo, afirmam que a visão incorpora 

concepções antropocêntricas ao meio ambiente, ignorando que os animais têm suas 

próprias realidades e suas próprias visões de mundo, isto é, são sujeitos e não objetos 

em um ecossistema. Assim, os ecologistas elevam uma visão particular do que 

consideram um ecossistema saudável, natural, autêntico ou sustentável e estão 

dispostos a sacrificar vidas individuais de animais para alcançar essa visão holística 

(DONALDSON; KYMLICKA, 2011). 

Eles seguem argumentando que mesmo que o holismo forneça uma crítica a 

muitas práticas humanas que são devastadoras para animais, como a destruição de 

seus habitats, a busca por soluções dá enfoque às espécies ameaçadas de extinção, o 

que é insuficiente no entendimento dos autores. Eles também divergem da solução de 

“caça sustentável” ou “abate de espécies invasoras ou superpopulosas”, uma vez que 

acreditam que outras alternativas são viáveis. Utilizam essa argumentação 

comparando com situações em que o ser humano coloca o ecossistema em risco e são 

buscadas soluções razoáveis para resolver a questão. Os filósofos acreditam que a 

diferença de tratamento evidencia o antropocentrismo, ao invés do ecocentrismo 

alegado (DONALDSON; KYMLICKA, 2011). 

No que tange ao bem-estarismo, Donaldson e Kymlicka (2011) reconhecem que 

a abordagem contribuiu para o avanço prático em relação a um tratamento 

minimamente digno dispensado aos não humanos e que de fato pode impedir algumas 

formas de crueldade que se expressam por atos de violência gratuita ou abuso. Porém, 

afirmam que a abordagem é ineficaz quando confrontada com casos de exploração 

animal e aplicação de atos cruéis que competem com algum interesse humano, ainda 

que esse interesse seja pouco significante, como no caso de testes de cosméticos, ou 

ainda nos mais venais, como na economia de alguns centavos na produção de 
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animais. Os autores acreditam que enquanto a premissa básica da hierarquia moral 

não for contestada, continuará havendo discordância sobre o que constitui um nível 

“aceitável” de exploração animal e de crueldade envolvida.  

Os autores analisam ainda que essa abordagem não garantiu consideração 

moral aos não-humanos e acabou sendo utilizada a serviço dos humanos para 

regulamentar a exploração de animais através de leis de “bem-estar animal”. Portanto, 

a principal crítica feita à utilização da teoria bem-estarista em sua forma legislativa é 

que ela não retira os não humanos da condição análoga a escravidão, apenas justifica 

a aplicação de um “sofrimento tolerável” para que os humanos possam seguir 

explorando os animais. Mesmo que contenha boas intenções, limitar a aplicação de um 

mal ao nível da “necessidade” humana abre um leque gigante de possibilidades de 

ações contra os interesses dos animais e a defesa da animalidade e sua dignidade 

continua a ser esmagada pelo interesse próprio e de pressões consumistas 

(DONALDSON; KYMLICKA, 2011, pp.12-13).  

 

2.2 Teorias dos direitos dos animais  

 

Entre as clássicas teorias que surgiram do movimento pelos direitos dos 

animais, Donaldson e Kymlicka compartilham fundamentalmente a ideia daquelas 

que defendem que os animais não humanos possuem valor inerente e que, assim como 

seres humanos, devem ser vistos como possuidores de certos direitos invioláveis. Isso 

significa dizer que existem algumas coisas que não devem ser feitas a esses seres, 

mesmo em busca de interesses humanos ou vitalidade do ecossistema. Os filósofos 

afirmam que “com relação ao direito moral básico à vida e à liberdade, animais e 

humanos são iguais”. (DONALDSON; KYMLICKA, 2011). 

Dando continuidade a sua perspectiva, Donaldson e Kymlicka seguem 

especificamente a defesa do jurista Gary Francione ao considerar que todos os seres 

que têm uma experiência subjetiva do mundo devem ser protegidos, sem a necessidade 

adicional de alguma complexidade cognitiva, como memória ou autoconsciência. Os 

autores argumentam que os direitos são invioláveis, em primeiro lugar e acima de 

tudo, para a proteção dos fracos e vulneráveis e que isso não deve ser visto como uma 

espécie de prêmio conferida aos mais racionais ou cognitivamente complexos. 

Corroboram a ideia de que os direitos dos animais devem ser garantidos justamente 
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para protegê-los dos julgamentos e ações daqueles que atribuem menos valor, menos 

complexidade ou menos sentido às suas vidas (DONALDSON; KYMLICKA, 2011).  

 Embora compartilhem de algumas premissas do movimento, os filósofos 

apontam o que consideram ser “falhas” das teorias tradicionalmente conhecidas 

(Singer, Regan e Francione), essencialmente em dois aspectos (DONALDSON; 

KYMLICKA, 2011, pp.5-6):  

I) ao enfocar quase que exclusivamente sobre os direitos negativos dos animais: os 

canadenses afirmam que os teóricos de direito animal têm dado enfoque quase que 

exclusivo sobre os direitos negativos, como por exemplo o direito de não ser possuído, 

morto, confinado, torturado ou separado de suas famílias, e basicamente sobre a 

responsabilidade humana de não interferir em suas vidas; 

II) ao ignorar padrões inevitáveis de interação entre humanos e animais: de acordo 

com os filósofos, a visão tradicional parece estar alicerçada sobre a ideia de que 

humanos vivem em zonas urbanas ou rurais, relacionando-se somente com animais 

que foram injustamente domesticados e capturados; enquanto animais selvagens 

vivem em outros espaços isolados, que os humanos devem desocupar ou não interferir. 

Para eles, tal imagem ignora os densos padrões de interação que inevitavelmente ligam 

seres humanos a diferentes tipos de animais e a realidade da coexistência humano-

animal nas mesmas regiões.  Conforme os autores, a questão é que de fato fazemos 

parte de uma sociedade compartilhada, isto é, inevitavelmente nós humanos 

coexistimos com animais, sem existir uma dicotomia rígida entre o mundo natural e o 

mundo cultural, entre o que é nosso e o que é deles. Além disso, os autores consideram 

que não mantemos apenas relações abusivas com os animais, mas também de respeito, 

coexistência e afeto em muitos casos.   

Associando as duas questões, os autores apontam que as teorias tradicionais dos 

direitos dos animais negligenciaram os deveres positivos e relacionais que deveriam 

existir por parte dos humanos para com os não humanos.  

 

As teorias dos direitos dos animais concentram-se nos direitos negativos 

universais dos animais e dizem pouco sobre deveres relacionais positivos. É 

importante notar como isso difere da maneira sobre como pensamos o contexto 

humano. [...] todos nós humanos temos certos direitos negativos básicos 

invioláveis (por exemplo, o direito de não ser torturado, ou de ser morto, ou para 

ser preso sem o devido processo). Mas a maior parte do raciocínio moral e a 
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teorização sobre moral não dizem respeito a esses direitos negativos universais, 

mas sim sobre as obrigações positivas e relacionais que temos com outros grupos 

de humanos. O que devemos aos nossos vizinhos e família? O que devemos aos 

nossos concidadãos? Quais são as nossas obrigações para remediar injustiças 

históricas de dentro ou fora do nosso país? Relacionamentos diferentes geram 

diferentes deveres -deveres de cuidado, hospitalidade, acomodação, reciprocidade 

ou justiça reparadora - e muito de nossa vida moral é uma tentativa de resolver 

esta complexa paisagem moral, tentando determinar quais tipos de obrigações 

fluem de quais tipos de atividades sociais, políticas, e relações históricas. Nossas 

relações com os animais tendem a ter um semelhante tipo de complexidade moral, 

dada a enorme variedade de relações em nosso histórico com diferentes categorias 

de animais. Entretanto, a teoria dos direitos dos animais apresenta uma paisagem 

moral notavelmente plana, desprovida de relações ou obrigações particularizadas.  

(DONALDSON; KYMLICKA, 2011, p.6) 

 

De acordo com os canadenses, a concentração do debate sobre os direitos 

negativos obscureceu a questão de como obter justiça para os animais e não permitiu 

um verdadeiro debate público sobre os direitos dos animais, estagnando o debate a 

pequenos grupos do círculo acadêmico. Isto é, Donaldson e Kymlicka atribuem a 

marginalização e resistência ao movimento de direitos dos animais a própria forma 

como a defesa foi desenvolvida (DONALDSON E KYMLICKA, 2011).  

Por outro lado, os autores parecem perceber a existência de fortes questões 

culturais da sociedade e potentes interesses econômicos que dificultam a introdução e 

desenvolvimento do debate no nível que almejam. Sobre a problemática, assim 

analisam os autores:  

 

Muitas razões para essa resistência vêm à mente, como a profundidade de nossa 

herança cultural. As culturas ocidentais (e a maioria das não ocidentais) operam 

há séculos sob a premissa de que os animais são inferiores aos humanos em alguma 

hierarquia moral cósmica e que os humanos, portanto, têm o direito de usar os 

animais para seus propósitos. Essa ideia é encontrada na maioria das religiões do 

mundo e está embutida em muitos de nossos rituais e práticas do dia-a-dia. 

Superar o peso dessa herança cultural é uma batalha difícil. E existem inúmeras 

razões de interesse próprio para resistir aos direitos dos animais. Embora os 

cidadãos possam estar dispostos a pagar alguns centavos a mais por alimentos ou 
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produtos mais "humanos", eles ainda não estão dispostos a desistir inteiramente 

de alimentos, roupas ou remédios de origem animal. Além disso, existem 

poderosos interesses investidos no sistema de exploração animal. Sempre que o 

movimento de defesa dos animais começa a ameaçar esses interesses econômicos, 

as indústrias de uso de animais se mobilizam para desacreditar os defensores dos 

direitos dos animais como radicais, extremistas ou mesmo terroristas. 

(DONALDSON E KYMLICKA, 2011, p.5). 

 

Ainda que considerem as barreiras culturais e econômicas, os autores não 

aceitam isso como uma possível justificativa para que as teorias dos direitos dos 

animais não apresentem alternativas mais sensíveis a realidade das relações entre 

humanos e animais. Os filósofos acreditam que questões especificas, tais como a 

obrigação de respeitar o habitat dos animais selvagens; ou de projetar prédios, 

estradas e bairros que leve em conta a coabitação dos animais da região e em algum 

grau também considere os animais em rota de migração; assim como o dever de cuidar 

ou resgatar animais – domesticados ou não - que podem vir a ser prejudicados ainda 

que não intencionalmente por atividades humanas, devem ser tratadas. Nesse ponto, 

Donaldson e Kymlicka lançam uma crítica contundente à forma como os animais são 

tratados na sociedade e às teorias: 

 

Em um nível, o obstinado foco da teoria dos direitos dos animais nos direitos 

negativos à não interferência é compreensível. A inviolabilidade dos direitos 

básicos é a premissa crucial necessária para condenar a cotidiana (e crescente) 

violência da exploração animal. Comparado com a tarefa urgente de garantir 

direitos negativos de não ser escravizado, vivisseccionado ou ter sua pele 

arrancada ainda quando vivo, outras questões como, digamos, redesenhar 

edifícios e estradas adaptados a presença de animais, ou desenvolver modelos de 

tutela eficazes para os companheiros animais, podem parecer desafios que podem 

ser deixados para outro dia (DONALDSON; KYMLICKA, 2011, pp.6-7). 

 

Embora Donaldson e Kymlicka (2011) estejam de acordo que o processo 

histórico pelo qual os seres humanos entraram em relacionamentos com animais foi 

inerentemente explorador, destacam um aspecto mais positivo da história da relação 

humano-animal, apontando que em todas as culturas parece haver uma necessidade 

humana de desenvolver relacionamentos e vínculos com animais (e vice-versa) - à 
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parte da história de exploração. Os humanos sempre tiveram animais de companhia, 

por exemplo. Tomando esse último ponto, discordam da conclusão e da solução dada 

- que na interpretação deles por vezes surge da defesa abolicionista ou liberacionista 

dos animais - de que não se deve defender direitos especiais aos animais domesticados, 

mas antes que a própria categoria de animais domesticados deveria deixar de existir. 

Isso quer dizer que não é preciso extinguir todo tipo de relação entre humanos 

e animais para abolir a exploração e libertar animais da escravidão. Eles consideram 

que essa visão que surge da defesa abolicionista ou liberacionista é um tanto pessimista 

e ignora a inevitabilidade e o desejo de relações contínuas e moralmente significativas 

dos humanos com os animais.  

 

No modelo clássico da teoria dos direitos dos animais há apenas uma relação 

aceitável com os animais: tratar os animais de maneira ética significa deixá-los 

sozinhos, não interferindo em seus direitos negativos à vida e à liberdade. Em 

nossa opinião, a não intervenção é de fato apropriada em alguns casos - 

particularmente em relação a certos animais selvagens que vivem longe dos 

assentamentos e atividades humanas. Mas é irremediavelmente inadequada em 

muitos outros casos, como naqueles em que animais e humanos estão conectados 

por densos laços de interdependência e compartilham o habitat. Essa 

interdependência é clara no caso de animais de companhia e animais domésticos 

de fazenda que foram criados por milênios para serem dependentes de humanos. 

Através deste processo de intervenção, adquirimos deveres positivos para com eles 

[...]. E o mesmo é verdade, de uma forma ainda mais complicada, para os muitos 

animais que habitam as redondezas de onde se estabeleceram os assentamentos 

humanos. Podemos não querer os gansos e marmotas que procuram nossas vilas 

e cidades, mas, mesmo sem terem sido convidados, com o tempo eles se tornam 

coabitantes de nosso espaço compartilhado, e podemos ter deveres positivos para 

projetar esse espaço com seus interesses em mente (DONALDSON; KYMLICKA, 

2011, p.9). 

 

Diante dessas questões, os autores defendem a complementação das teorias dos 

direitos dos animais e a associação de uma perspectiva relacional, que busca ser mais 

condizente com a realidade interespecífica das nossas comunidades, que são, afinal, 

mistas. Essa defesa é um dos pilares da teoria própria desenvolvida por Donaldson e 

Kymlicka nos capítulos seguintes da obra Zoopolis: A Political Theory of Animal 
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Rights (2011). No livro os filósofos traçam comparações com aplicações dos conceitos 

cidadania e soberania utilizados em Filosofia Política no caso humano, e reconhecem 

os animais como sujeitos de direitos com diferentes status políticos.  É partir de 

análises da relação entre humanos e não-humanos que os autores chegam a uma 

classificação tripartida dos não humanos (domesticados, selvagens e sinantrópicos) e 

sugerem aos animais domesticados a aplicação do status de cidadãos, aos animais 

selvagens o status de soberanos em suas comunidades e aos animais sinantrópicos o 

status de residentes permanentes.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O objetivo deste artigo foi de reconstituir a crítica que Sue Donaldson e Will 

Kymlicka apresentaram a abordagem ecológica, bem-estarista e dos direitos dos 

animais na parte introdutória do livro Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights 

(2011) no intuito de compreender os pressupostos dos filósofos e os pontos críticos das 

teorias dos direitos animais que no entendimento deles precisam ser complementados. 

Embora o presente estudo não tenha tido como escopo analisar a proposta 

teórica em si de Donaldson e Kymlicka, o artigo foi desenvolvido a partir da ideia de 

que a teoria de cidadania aos animais contida em Zoopolis – tema de um estudo maior 

desenvolvido por esta pesquisadora - é melhor compreendida através da análise dessas 

questões.  

O presente estudo tornou mais claro o entendimento dos autores ao afirmar que 

é necessário modificar o foco das questões em ética animal para questões mais 

políticas. Assim, percebeu-se que Donaldson e Kymlicka acreditam que é necessário ir 

além da questão sobre “como devemos tratar os animais?” ou “os animais têm 

direitos?”, uma vez que consideram que os não-humanos têm direitos morais 

inerentes, para abordar as implicâncias disso, o que envolve a análise dos tipos de 

comunidades que os animais formam entre si e com os humanos; o tipo de contato que 

os animais têm com os humanos e como esse contato deve ser traduzido para aspectos 

jurídicos e instituições políticas. Assim surgem questões tais como “quais as formas 

apropriadas de interação humano-animal que respeitam os direitos dos animais?”, 

“como podem ser as relações entre humanos e não-humanos não exploradoras?”, “qual 

é o potencial para as relações mutuamente benéficas entre humanos e animais?”, que 



 
 
 
 
318 | XX Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS, Vol. 4 

tipos de obrigações positivas devemos aos animais – sejam aqueles sob nossos 

cuidados diretos, ou aqueles em relação simbiótica conosco, ou aqueles que vivem mais 

distantes e independentes de nós – e como podemos colocar isso em prática?”,   

Em suma, a crítica é um dos pilares para fundamentar uma teoria política 

própria que, na busca por justiça entre humanos e animais, traça comparações com 

aplicações de conceitos utilizados em Filosofia Política no caso humano e reconhece os 

animais como sujeitos de direitos com diferentes status políticos, de acordo com a 

relação que desenvolvem com os humanos. É dessa maneira que os autores chegam a 

uma classificação tripartida dos não humanos (domesticados, selvagens e 

sinantrópicos), e sugerem aos animais domesticados a aplicação do status de cidadãos, 

aos animais selvagens o status de soberanos em suas comunidades e aos animais 

sinantrópicos o status de residentes permanentes.  
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Resumo 
O trabalho A filosofia de Albert Camus e as semelhanças com o pensamento de 
Friedrich Nietzsche apresenta a articulação filosófica de Albert Camus a partir do 
ensaio filosófico intitulado O mito de Sísifo. Camus nasce em Mondovi, província da 
Argélia e desde a infância sofre com as consequências da guerra. O objetivo é analisar 
o “marco zero” de sua filosofia, no qual o autor denomina como absurdo. Articula-se a 
dimensão filosófica de Camus com a noção de niilismo de Friedrich Nietzsche. Analisa-
se em quais quesitos é possível identificar Albert Camus como leitor de Friedrich 
Nietzsche. Camus é filósofo de seu tempo, com a preocupação de articular uma filosofia 
que retrate os problemas de seu período e volte o olhar à humanidade. O pensamento 
de Camus tem o inicio com o questionamento sobre o suicídio e o absurdo. Tal 
raciocínio é composto da revolta. No seguinte trabalho analisa-se essa perspectiva 
filosófica contemporânea. Tendo como foco análise da noção de absurdo e suas 
respectivas consequências na filosofia de Albert Camus. É corroborada a influência 
filosófica em relação a Friedrich Nietzsche. A metodologia de pesquisa adotada é a 
leitura dos escritos de Albert Camus, com ênfase no tema do suicídio, absurdo e 
revolta. Corrobora-se a semelhança na noção de niilismo do autor em relação aos 
escritos de Friedrich Nietzsche. Por fim a semelhança entre os dois autores é 
defendida. Tendo sido o seguinte trabalho como uma breve introdução aos temas de 
Camus e Nietzsche. 
Palavras-chave: Albert Camus; Friedrich Nietzsche; Absurdo; Revolta; Niilismo. 

 

1 Considerações iniciais 

 

 Atualmente o número de suicídio é consideravelmente grande. Não é um ato 

isolado da vida de uma pessoa. É uma ação de alguém que reflete sobre o sentido de 

sua vida. A pessoa que executa tal ato tem a certeza do sentido de sua vida e crê que 

seus problemas terão um fim ao término de sua vida. Esse cessar da vida é a morte 

voluntária, conhecido como suicídio. A morte acaba com os problemas dos quais a 

pessoa se encontra, contudo, finda com toda e qualquer possibilidade de 

restabelecimento. 

                                                     
1 Graduando em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), bolsista 
PIBIC/CNPq. Jefersonfornck@gmail.com 
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 É possível encontrar um restabelecimento em meio ao dilema de julgar se a vida 

vale ou não à pena ser vivida. Albert Camus, autor d´O mito de Sísifo, tenciona tal 

problema. Alega que o suicídio não é um fenômeno social e sim algo tramado no íntimo 

do coração de cada pessoa que executa a morte voluntária. O objetivo de tal trabalho é 

analisar em quais circunstâncias é possível reverter a questão do suicídio em 

possibilidade de vida.  

Tendo clareza do ateísmo do autor, é possível analisar aas proximidades em 

relação à filosofia de Friedrich Nietzsche. Sobre tal tema Camus justifica um niilismo 

histórico e religioso, em relações a sistemas totalitários e opressores. Há também o 

importante dado de que o filósofo d´O mito de Sísifo é um homem de seu tempo. Nasce 

em 1913 e perde o pai na batalha de Marne2, na primeira guerra mundial.  

Hodiernamente Albert Camus pode contribuir em relação a temas relacionados 

à vida. O autor corrobora através da ideia de restabelecimento uma possibilidade de 

engajamento. Tal atitude se dá através da consciência do absurdo. O absurdo passa a 

ser enfrentado a partir do momento em que é aceito, pois o mesmo não deixa de existir 

enquanto a pessoa existe. Na sequencia do seguinte escrito clarifica-se mais a noção 

de absurdo do filósofo franco-argelino. 

Camus escreve sobre os problemas de sua época em forma de romance e ensaios 

filosóficos. Dessa forma aproxima o olhar do povo ao pensamento crítico sobre a 

realidade e não somente ao sistema. Escrever sobre o suicídio é um ato de analisar um 

tema muito pertinente de sua época. As pessoas passam pela fome, miséria e mortes 

injustificadas durante o tempo conturbado das grandes guerras do século XX. 

  

2 O absurdo 

 

 Albert Camus é considerado filósofo de seu tempo, pois estabelece uma filosofia 

de engajamento frente à realidade complicada do século XX. Pensar na realidade de 

tal século é recordar os avanços científicos com vasta importância à humanidade. 

Porém tais avanços científicos acontecem entre mortes injustificadas ou por motivos 

banais. Dentre os quais se destaca os campos de concentração. O filósofo indica uma 

                                                     
2 “Denominação dada pelos franceses, na batalha da Alemanha com a França, perto do rio Ourcq. 
Constitui numa série de conflitos interligados, numa frente de 160 quilômetros. Ambos os lados atacam, 
contudo a Alemanha sai favorecida.” (STEVENSON, 2016, p. 96.) 
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filosofia através de romances que esboçam o tema do absurdo no cotidiano das 

pessoas. 

O tema do absurdo é explicito em seus ensaios filosóficos e em seus romances. 

É possível ser dito que a filosofia de Camus retrata somente do tema do suicídio. 

Contudo não estabelece somente uma descrição do tema, mas um engajamento e 

resignação diante de tal realidade. “Albert Camus participou diretamente dos 

acontecimentos de seu tempo e, por meio da escrita, teceu uma crítica social ao Século 

XX.” (DELLAGNEZZE, 2017.) 

“Sempre se tratou o suicídio apenas como um fenômeno social, trata-se, para 

começar, da relação entre o problema individual e o suicídio. Um gesto desses se 

prepara no silêncio do coração” (CAMUS, 2019, p. 20.). O suicídio é um ato individual, 

arquitetado pela pessoa que se vislumbra a uma realidade tamanha absurda. Tal 

realidade tenciona a ideia de sentido de vida da pessoa que conclui que não vale a pena 

viver. 

“A obra de Camus incere-se neste mundo. Seus personagens partem em busca de 

um nôvo mundo, formado por valôres novos, criados pela absurda experiência 

humana. Talvez um dos pontos mais interessante da vida da personalidade de 

Camus tenha sido essa dependência entre a obra e a vida do escritor. A sua vida 

intelectual nasce de suas primeiras experiências, sentindo-se em algumas de suas 

obras, principalmente de escrever aquilo que reakmente estava vivendo.” 

(BARRETO, p. 13.) 

 

Camus identifica a partir de suas obras a necessidade de um engajamento frente 

ao absurdo. É um suporte de enfrentamento frente à realidade absurda. O autor 

corrobora a necessidade de engajamento e resignação do absurdo. Oferece um suporte 

literário. Pois o autor considera que através da literatura é possível fazer filosofia, 

retratando dos temas contemporâneos e com lucidez diante dos problemas pelos quais 

o absurdo intensifica no contexto do século XX. 

 

“O absurdo não aparece como algo absoluto e universal, mas uma relação 

eminentemente pessoal. Camus definiu o absurdo como sendo o confronto da 

irracionalidade do mundo com o desejo de clareza e racionalidade que se encontra 

no homem. O absurdo depende, por conseguinte, tanto o do homem como do 

mundo. Não é uma criação mental, nem uma realidade física. É uma relação entre 

a inteligência e o cosmos.” (BARRETO, p. 47.) 
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O absurdo3 é a contradição estabelecida pela necessidade de clareza humana e 

a realidade irracional do mundo. O sujeito entra em grandes paradoxos ao se encontrar 

diante de uma realidade que não atende com as necessidades e objetivos aos quais as 

pessoas estabelecem. A junção ilógica do mundo e do intelecto humano resulta no 

absurdo. O absurdo não existe sem a junção das duas realidades: I) a necessidade de 

clareza das pessoas e II) a realidade do mundo por si só. 

O ser humano “Sente em si o desejo de felicidade e de razão. O absurdo nasce 

desse confronto entre o apelo humano e o silêncio irracional do mundo.” (CAMUS, 

2019, p. 39.) Tal conclusão é dada a partir do momento em que as expectativas das 

pessoas não são alcançadas. Por tal motivo o absurdo é conhecido e sentido. Porém o 

absurdo não se finda na vida das pessoas, pois está ligado às expectativas da vida e à 

realidade que não permite que tais expectativas se cumpram. O absurdo só ganha seu 

fim com o término da vida da pessoa. Todavia tal fim impossibilita a continuidade da 

vida da mesma. É um grande paradoxo ao qual a pessoa se encontra. 

 

[...] Este mundo não é razoável em si mesmo, eis tudo o que se pode dizer. Porém 

o mais absurdo é o confronto entre o irracional e o desejo desvairado de clareza 

cujo apelo ressoa no mais profundo do homem. O absurdo depende tanto do 

homem quanto do mundo. Por ora, é o único laço entre os dois. [...] A partir do 

momento em que é reconhecido, o absurdo é uma paixão, a mais dilacerante de 

todas. (CAMUS, 2019, p. 34.) 

 

 Diante dos questionamentos de Camus sobre a realidade é possível destacar o 

engajamento proposto pelo autor. Destacar o problema do suicídio é voltar o olhar à 

humanidade necessitada de direitos. Tais direitos não são oferecidos ao sujeito no 

contexto de guerra e por isso é necessário analisar os problemas humanitários 

causados através da realidade absurda. 

 

Camus não se preocupa com os conteúdos que estão afastados dos homens, 

conteúdos abstratos capazes de serem assimilados apenas pelos ‘escolhidos’. Seus 

conteúdos filosóficos são comuns a todos os homens; isto é, acessíveis. Mais ainda, 

                                                     
3 O absurdo não pode ser identificado somente como um sentimento. A partir do momento da tomada 
de consciência do absurdo a pessoa percebe que o absurdo não cessa. O caso é que o absurdo não é 
somente um sentimento. Diferente da náusea, na qual Jean-Paul Sartre identifica como um mal estar 
diante da realidade absurda. Está ligada a um sentimento contingente diante da realidade. (Cf. SARTRE, 
, p. 25-26.) 
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são práticos, motivam ações. São conteúdos que refletem sobre o viver, seu 

sentido, seu absurdo, enfim, refletem sobre questões que geram verdadeiros 

torvelinhos em nós. (VICENTE, GONTIJO, 2011, p. 2.) 

 

 Frente à realidade absurda “o mais terrível dos sofrimentos poderá ser 

suportado, se for justificado”. (PAIVA, 2013, p. 118.) De tal modo é possível destacar a 

necessidade de justificação do sofrimento que as pessoas possuem frente ao mundo. 

Pois as pessoas tem necessidade de clareza. O absurdo se instala pela ausência de 

clareza do intelecto humano e a realidade do mundo. 

 

2.1 O suicídio 

 

 “Só existe um problema filosófico realmente sério: o suicídio. Julgar se a vida 

vale ou não vale a pena ser vivida é responder a pergunta fundamental da filosofia.” 

(CAMUS, 2019, p. 19.) É tido dessa maneira o início do livro O mito de Sísifo. O autor 

retrata um problema muito importante, pois ele evidencia muitas pessoas que morrem 

de forma voluntária. É o caso de voltar o olhar à vida humana, não somente aos 

sistemas filosóficos.  

Há a preocupação em julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida. Se a resposta 

para tal dilema for negativa a pessoa busca a morte voluntária e passa a não mais poder 

responder a outros questionamentos. Por tal motivo essa questão é a mais importante 

para Camus. Em suma tal posicionamento requer engajamento teórico em relação a 

tal tema. Analisar o suicídio sempre é tarefa delicada. 

“Galileu, que sustentava uma verdade científica importante, abjurou dela com 

a maior tranquilidade assim que viu sua vida em perigo. Em certo sentido, fez bem. 

Essa verdade não valia o risco da fogueira.” (CAMUS, 2019, p. 19.) Em tal escrito 

Camus sustenta a importância que a vida possui, mesmo diante de uma verdade 

científica. O fato é que a vida possui maior valor que tal verdade, pois para afirmar tal 

avanço científico é necessário o maior dos tesouros humanos, que é a vida. 

Camus é um homem que fala sobre o absurdo e acredita que a única forma de 

acabar com o absurdo na vida das pessoas é com a morte. Porém não afirma que o 

suicídio é a melhor saída do absurdo. O fato é que o absurdo existe na vida das pessoas 

unida com a irracionalidade do mundo e o absurdo só deixa de existir no dia da morte 

da pessoa. É necessário engajamento diante da realidade absurda. 
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3 A revolta 

 

 A filosofia apresentada por Albert Camus é repleta de conteúdo muito 

pertinente ao seu tempo. Tem-se em vista o contexto de guerra, fome, miséria e mortes 

injustificadas no século XX. A noção de absurdo volta o olhar ao sujeito de seu tempo. 

Analisar a filosofia a partir do absurdo é contribuir às pessoas a encontrar a 

consciência do absurdo e refletir sobre a resignação necessária para conviver com o 

absurdo. 

 Como já citado acima o absurdo faz parte da vida das pessoas. Ele não existe 

sem que haja a junção do intelecto humano e a irracionalidade do mundo. Pensar sob 

tal perspectiva gera consequências à vida das pessoas. Tal pensamento impulsiona 

uma atitude de engajamento em meio aos problemas destacados. Pensar no absurdo e 

ter consciência do mesmo é se tornar um sujeito revoltado. 

“A revolta é no fundo a descoberta, por homens conscientes, da existência de 

outras pessoas. O homem revoltado absndona o egoísmo e dá as mãos para o seu 

semelhante. Dêste ponto de vista, escreve Camus, ‘a solidariedade humana é uma 

certeza filosófica’.” (BARRETO, p. 72.) A dimensão filosófica de tal tema é tamanha 

pois propõe uma atitude frente ao absurdo. Tal atitude é a revolta, que é a atitude do 

sujeito consciente do absurdo.  

 “Camus afirma, inicialmente, que a revolta é o movimento pelo qual o homem 

se volta contra quem o oprime”. (PIMENTA, 2012, p. 16.) Em tal perspectiva o autor 

busca evidenciar o momento no qual as pessoas se revoltam e também sobre o que essa 

revolta se aplica. Pensar no sujeito revoltado é analisar as circunstâncias que 

encaminham as pessoas a tomarem tal atitude. A revolta é um ato do sujeito consciente 

do absurdo e da desigualdade ocorrente na realidade. 

 

Na origem, o movimento da revolta é restrito. Não é mais do que um depoimento 

incoerente. A revolução, ao contrário, começa a partir da ideia na experiência 

histórica, enquanto a revolta é somente o movimento que leva a experiência 

individual à ideia. Ao passo que a história, mesmo que coletiva, de um movimento 

de revolta é sempre a de um compromisso sem soluções de fato, de um processo 

obscuro sem o compromisso de sistemas ou razões, uma revolução é uma tentativa 

de modelar o ato segundo uma ideia, de moldar o mundo em um arcabouço teórico. 

(CAMUS, 2017, p. 130.) 
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 Camus publica O homem revoltado em 1951. Tal período é destacado como 

sendo de sua maturidade intelectual. A noção de revolta é uma experiência individual 

na qual o sujeito consciente do absurdo luta contra aquilo que oprime a vida de cada 

ser humano. Pensar a revolta a partir do “ponto zero”, o absurdo, é fazer a passagem 

temporal de um sujeito preocupado inicialmente com o suicídio. Porém no momento 

da revolta a pessoa passa a ser solidária em meio à solidão na qual está incerida. Tal 

solidariedade é evidente através da revolta, na qual as pessoas lutam contra a opressão.  

 

4 Niilismo com vertente em Nietzsche 

 

 A consciência do absurdo e o pensamento do homem revoltado causa a ideia do 

crime injustificado. O homem revoltado não quer refúgio metafísico, pois não está 

justificado para crer. As pessoas continuam a morrer e o absurdo não deixa de existir. 

A atitude a ser tomada é a da revolta em meio a tais adversidades. Em tal seção é 

analisada a dimensão do ateísmo de Camus e em quais pontos se identifica e aproxima 

ao pensamento de Friedrich Nietzsche. 

“Ao perderem a esperança da imortalidade convencidas de sua condenação, elas 

[as pessoas] decidiram a morte de deus. [...] A partir desse momento o homem decide 

excluir-se da graça e viver por si próprio.” (CAMUS, 2017, p. 124-125.) Com tal 

pensamento, as pessoas, conscientes do absurdo e da revoltada se desprendem da ideia 

de um Deus todo-poderoso e passam a viver por si mesmas. É o momento de 

resignação em meio ao caos do século XX. Em tal momento Camus se identifica a 

filosofia de Nietzsche, pois afirma que as pessoas matam deus e passam a viver com as 

próprias forças. 

 

A partir do momento em que o homem submete Deus ao juízo moral, ele o mata 

dentro de si. Mas qual é então o fundamento da moral? Nega-se Deus em nome da 

justiça, mas a ideia de justiça pode ser compreendida sem a ideia de Deus? Não 

mos achamos desse modo no absurdo? É como o absurdo que Nietzsche se 

defronta. Para melhor superá-lo, o leva a extremos: moral é a última face de Deus 

que deve ser destruída, antes que se comece a reconstrução. Deus não mais existe 

e não garante mais nossa existência; o homem deve ter a determinação de fazer 

para existir. (CAMUS, 2017, p. 80.) 
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De tal maneira é possível identificar, n´O homem revoltado uma grande 

apreciação de Camus sobre os escritos de Nietzsche. Retratar a morte de Deus é 

corroborar a necessidade do homem de ação frente ao absurdo. A preocupação dos 

dois filósofos é questionar sobre a existência de Deus em meio a uma realidade 

absurda. O homem consciente do absurdo age e tal ação é impulsionada pela revolta. 

 

A partir do instante em que os princípios eternos, assim como a virtude formal, 

forem questionados, no momento em que todo valor for desacreditado, a razão se 

porá em movimento não se apoiando em mais nada além dos próprios sucessos. 

Ela desejará reinar, negando tudo aquilo que existiu, afirmando tudo aquilo que 

virá a existir. Ela se tornará conquistadora. (CAMUS, 2017, p. 158.) 

 

Camus ratifica o ponto de vista que toma a razão como triunfante das 

experiências, sem qualquer forma de apelação. Tal princípio no qual o autor intensifica 

é pertinente para enquadrá-lo em um pensamento niilista. Ele questiona as convicções 

dadas como eternas ou virtudes falíveis ao pensamento racional consciente do 

absurdo. O niilismo camusiano toma algumas aproximações em relação ao 

pensamento de Nietzsche e a morte de Deus. 

 “Não espere pelo juízo final. Ele se realiza todos os dias.” (CAMUS, 1956, p. 87.) 

de tal maneira Camus identifica a necessidade do sujeito de viver com resignação a 

realidade na qual a pessoa está. Não havendo necessidade de apelação em qualquer 

forma de vida após a morte. Pois o juízo final se encontra no cotidiano de cada pessoa. 

Tal juízo é relacionado ao absurdo no qual as pessoas vivem. Apelar não é a melhor 

solução ao absurdo. É o engajamento a vida. De tal forma é possível enquadrar uma 

aproximação dos escritos de Camus com o pensamento de Nietzsche. 

Nietzsche identifica em seus escritos a transvaloração dos valores e a morte de 

Deus. “Houve um tempo em que a blasfêmia contra Deus era a maior blasfêmia, mas 

Deus morreu, e com ele morreram todos os blasfemadores.” (NIETZSCHE, 2012, p. 

18.) Em tal trecho de Assim falou Zaratustra Nietzsche inicia justificando a morte de 

Deus e com sua morte os blasfemadores também morreram.  

O autor busca destacar com a morte de Deus uma ideia de homens da terra. 

Sujeitos que voltam o olhar para o mundo e a partir disso possibilitam a criação de 

uma nova moral. Nietzsche destaca tal tema, pois acredita que a moral cristã 

impossibilita a passagem do homem para o super-homem. O super-homem não é um 
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deus. São homens que deixam a moral cristã de lado e passam a viver como homens 

da terra. 

 

“A vida acaba onde o ‘reino de Deus’ começa. [...] Ao falar de valores, falamos sob 

a inspiração, sob a ótica da vida: a vida mesma nos força a estabelecer valores, ela 

mesma valora através de nós, ao estabelecermos valores... Disto se segue também 

essa antinatureza de moral, que concebe Deus como antítese e condenação da 

vida, é apenas um juízo de valor da vida – de qual vida? de qual espécie de vida? – 

Já dei a resposta: da vida declinante, enfraquecida, cansada, condenada.” 

(NIETZSCHE, 2017, p. 30.) 

 

Nietzsche identifica a moral cristã como algo que enfraquece o homem. É uma 

antinatureza que estabelece valores. Os mesmos condenam a vida e impedem o 

homem de encaminhar-se ao super-homem. Dessa forma surge o niilismo. Matar deus 

significa quebrar com toda moral que está ligada a seu nome, É a atitude do sujeito que 

quer ir além da moral que o prende. 

“A emancipação da filosofia de Nietzsche seria o estado médio entre o homem 

moderno e o super-homem, a saber o homem inteiro, que encontra-se livre das 

amarras que prendem o homem moderno.” (ARAUJO, 2019, p. 244.) De tal modo 

Nietzsche busca, através da filosofia afirmar o sujeito. A partir de morte de Deus a 

moral passa a ser quebrada e o sujeito passa a transvalorar os valores. 

 

O niilismo é histórico, ou seja, um fenômeno que se pode experimentar. Um de 

seus aspectos é a morte de Deus. O lugar de Deus foi ocupado pelo nada. De outro 

lado, o advento do niilismo é necessário porque todos os valores serão 

desvalorizados. Para Nietzsche, os valores em si nada são; são apenas criação do 

homem. O homem atribui valor às coisas para dominar a vida. Assim o 

mandamento cristão do amor é a afirmação dos fracos. A morte de Deus é o fim da 

moral ou o advento do niilismo. A moral pensada como remédio contra o niilismo 

prático e teórico mostra-se como origem do próprio niilismo. (ZILLES, 2004, p. 

174.) 

 

 A noção de niilismo é a morte de Deus. O seu lugar é ocupado pelo nada e dessa 

maneira não faz mais parte da regência da moral das pessoas. Pensar o niilismo na 

perspectiva de Nietzsche é ir além da moral do cristianismo que fragiliza o homem. As 
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pessoas ao se desprenderem do culto ao nada possibilitam a criação de uma nova 

moral. Tal moral parte do homem e vai até o super-homem. 

 

Ele baniu Deus do seu céu, mas, com o espírito da revolta unindo-se abertamente 

ao movimento revolucionário, a reivindicação irracional da liberdade vai 

paradoxalmente usar como arma a razão, o único poder de conquista que lhe 

parece puramente humano. Morto Deus, resta a humanidade, quer dizer, a 

história, que é preciso compreender e construir. (CAMUS, 2017, p. 126.) 

 

Camus identifica nesse trecho a ideia do Deus morto. Pois se não é possível 

justificar a morte as pessoas voltam o olhar à humanidade. É o período em que o sujeito 

revoltado reivindica por liberdade e justifica sua luta pela humanidade. Ao banir Deus 

o sentimento de solidão surge. Justifica-se um niilismo que não permaneça somente 

na ideia do deus morto, mas na noção da solidão do homem no mundo. É necessário 

tomar de atitude. 

 

O niilismo, que, no próprio seio da revolta, afoga então a força da criação, 

acrescenta que se pode apenas construí-la por todos os meios disponíveis. No auge 

do irracional, o homem, em uma terra que ele sabe ser de agora em diante solitária, 

vai juntar-se aos crimes da razão a caminho do império dos homens. Ao “eu me 

revolto, logo existimos”, ele acrescenta, tendo em mente prodigiosos desígnios e a 

própria morte da revolta: “E estamos sós”. (CAMUS, 2017, p. 126.) 

 

 A crença na morte de deus gera o sentimento de solidão, de abandono em meio 

à realidade absurda. Porém o sujeito em meio ao absurdo e ao sentimento de solidão 

passa a ser homem do mundo e da solidariedade. Pode considerar-se solitário, 

contudo, sua solidão o leva a solidariedade e a escolher a vida. É a atitude da pessoa, 

que mesmo descrente e revoltada, escolhe pela vida e se revolta cada vez mais quando 

algo vai contra a vida. 

 Da mesma forma acontece com Sísifo no final da obra O mito de Sísifo. “A 

própria luta para chegar ao cume basta para encher o coração de um homem. É preciso 

imaginar Sísifo feliz.” (CAMUS, 2019, p. 124.) Ele abraça o absurdo com resignação ao 

rolar a pedra todos os dias ao cume da montanha e ver sua desgraça quando a pedra 

volta à base da mesma. O movimento de levar a pedra ao pico da montanha é o sim 

dado à vida frente ao absurdo. 
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 “A morte de Deus é a conclusão de uma filosofia revoltada. Quer seja a morte 

que o homem proclama, pela oposição, pela discordância com a ordem, pelo desafio 

frontal, ou a desculpa suprema da proclamação da inexistência. A revolta retira a 

importância de Deus.” (GUIMARÃES, 1971, p. 70.) Com tal afirmação é corroborada a 

dimensão da revolta em relação ao niilismo de Camus. Pensar a partir da revolta é por 

o sujeito em primeiro plano. Dessa forma percebe-se o complemento do autor d´O 

mito de Sísifo em relação ao niilismo de Nietzsche. 

 

5 Considerações finais 

 

 Em tal escrito é possível identificar uma breve introdução ao pensamento de 

Albert Camus e Friedrich Nietzsche. Destacam-se as semelhanças em relação ao 

niilismo dos dois autores e as respectivas consequências de tais apontamentos. É 

possível identificar a importância que os dois filósofos exercem na filosofia 

contemporânea. Pois se preocupam com a condição humana. O filósofo d´O mito de 

Sísifo ratifica a importância de enfrentar o absurdo na vida das pessoas. Tal 

contribuição auxilia a pensar a realidade de forma realista e com resignação frente à 

realidade atual. 

 Camus identifica a filosofia a partir do absurdo. Através desse conceito volta o 

olhar ao suicídio e as possíveis atitudes a serem tomada frente ao absurdo cotidiano. 

Pensar a partir do absurdo é dar um passo além daquilo que fere o coração de cada 

pessoa. A consciência revoltada auxilia o sujeito a trabalhar de forma solidária, frente 

à solidão e a ausência de Deus. Acontecimentos isolados e absurdos auxiliam o sujeito 

a voltar o olhar à humanidade. 

 Nietzsche considera a filosofia através da transvaloração dos valores. Pensar a 

partir de tal perspectiva é retornar o olhar ao sujeito. Tal corrente filosófica volta o 

olhar às atitudes dos homens frente a “moral de manada”, denominada pelo autor 

sendo o cristianismo. É necessário pensar por si próprio a moral, desprendendo-se da 

moral que fragiliza as pessoas. Isso é o que o filósofo alemão indica. 

Tanto Camus quanto Nietzsche não atribuem um sentido à vida. Tal noção não 

permite maior absorção de possibilidades. Deixar a vida com um sentido último é 

fragilizar o ser humano. Porém voltar o olhar às atitudes do sujeito a cada dia é o que 

os dois filósofos propõem. É necessário resignação frente às adversidades. Revoltar-se 
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e repensar os valores é a atitude correta em meio ao contexto de fome, miséria e 

desigualdade. 

Camus é filósofo de seu tempo e o trabalho acima é uma breve introdução ao 

seu pensamento. A pesquisa pode ser tomada de diversas ênfases. O “ponto zero” da 

filosofia de Camus é o absurdo é possível analisar a ética a partir do absurdo. A 

pesquisa não se finda nessa seção. É possível estabelecer diálogo entre diversos autores 

da filosofia e fora da filosofia. Falar do suicídio não pode ser tido como tabu, mas sim 

um enfrentamento frente à realidade absurda que não se finda. 

 A análise sobre tais autores identifica a pertinência de tal tema. O importante é 

questionar até que ponto a condição humana pode ser defendida. Albert Camus indica 

uma possibilidade de vasta pesquisa em relação à contemporaneidade. É possível 

identificar a filosofia do autor enquadrada em vastos temas filosóficos e literários. 

Consegue-se aproximar Camus de seus contemporâneos e perceber a importância de 

por em questão a condição humana e as contradições que permeiam tal tema. 
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