
 



 

A originalidade da proposta do livro reside – mesmo que em tom ensaístico – em 

tencionar um tratamento sistemático da isenção consubstanciando-a como um 

conceito ético que faz fronteira entre a imparcialidade e a benevolência. A isenção 

é pensada como uma virtude primeira e fundamental no sentido de uma 

independência de caráter necessária para o estabelecimento de relações justas e 

saudáveis.  

A isenção é apresentada como sendo um ato da consciência, porém não prescinde 

da ponderação dos contextos e das cosmovisões; ela tem diante de si o potencial 

racional humano e, de modo concomitante, a complexidade dos afetos que 

imprescindivelmente compõem a nossa ontologia enquanto seres dotados de 

razão, volição, corporeidade, paixões, emoções e espiritualidade.   

A tese do autor é que com a prática da isenção é no mínimo garantida a efetivação 

daquilo que ele propõe como sendo a lei universal da não-maleficência. Por fim, 

enfatizo que não se trata aqui de uma tese com rigor filosófico, mas de um ensaio 

que tenciona lançar luz sobre um conceito esquecido – e aqui reside um de seus 

méritos.  

(Jozivan Guedes) 
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A isenção é a primeira virtude porque faz 
fronteira com a imparcialidade em direção à 
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 Apresentação 
 

Jozivan Guedes 
O autor deste livro, Luiz Moll, tem uma vasta formação em medicina e atuação 

como perito médico, porém, tem realizado estudos multidisciplinares – sobretudo 

movido por questionamentos filosóficos – acerca de problemas éticos 

fundamentais. Seus estudos resultaram neste ensaio em que ele propõe a isenção 

como sendo a virtude primeira e fundamental.  

Para tal, Moll constrói seu ensaio não se detendo numa área ou ciência 

específica, mas se utiliza de uma meticulosidade lexical e semântica acerca dos 

conceitos tratados, pavimentando suas tentativas de justificação multidisciplinar do 

tema a partir da análise em dicionários, verbetes, textos clássicos das tradições 

culturais ocidentais e orientais.  

A hipótese de partida é que ainda não houve por parte de filósofos e filósofas 

um tratamento sistemático acerca da isenção pensada como um conceito ético. 

Houve até então uma obliteração desse conceito. Se consultarmos as virtudes em 

Platão e em Aristóteles ou as virtudes em Tomás de Aquino, para citar alguns 

clássicos, de fato a isenção não compõe o rol das virtudes precípuas. Mesmo se 

pusermos em tela as correntes ético-filosóficas mais paradigmáticas, a saber, ética 

das virtudes, deontologismo, utilitarismo, não encontraremos uma análise ou mesmo 

uma proposta meticulosa de uma ética da isenção.   

A originalidade da proposta do livro reside – mesmo que em tom ensaístico – 

em tencionar um tratamento sistemático da isenção consubstanciando-a como um 

conceito ético que faz fronteira entre a imparcialidade e a benevolência. A isenção é 

pensada como uma virtude primeira e fundamental no sentido de uma independência 

de caráter necessária para o estabelecimento de relações justas e saudáveis.  

A isenção é apresentada como sendo um ato da consciência, porém não 

prescinde da ponderação dos contextos e das cosmovisões; ela tem diante de si o 

potencial racional humano e, de modo concomitante, a complexidade dos afetos que 

imprescindivelmente compõem a nossa ontologia enquanto seres dotados de razão, 

volição, corporeidade, paixões, emoções e espiritualidade.   

A tese do autor é que com a prática da isenção é no mínimo garantida a 

efetivação daquilo que ele propõe como sendo a lei universal da não-maleficência. 
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Por fim, enfatizo que não se trata aqui de uma tese com rigor filosófico, mas de um 

ensaio que tenciona lançar luz sobre um conceito esquecido – e aqui reside um de 

seus méritos. 

Pelo fato de a isenção ter sido um conceito praticamente nulo nas 

considerações éticas, penso que este ensaio tem por si o mérito de instigar a reflexão 

filosófica e/ou multidisciplinar acerca desse conceito tão central para as relações 

humanas, sobretudo em tempos de parcialidades e tendenciosidades que ameaçam 

instituições e vivências individuais. 

Feita esta breve apresentação, deixo a quem tiver a oportunidade de ler este 

ensaio, a crítica e a reflexão acerca do que se propõe a seguir. 

 

 

Prof. Dr. Jozivan Guedes 
Doutor em Filosofia-PUCRS. 

Professor do PPG Filosofia-UFPI. 
 
 
 



 

 Introdução 

 

Trataremos brevemente da isenção, dada a absoluta necessidade de trazer 

este conhecimento a público diante do contexto de falta de isenção nos discursos e 

ações que geram desesperança nas esferas política, econômica e social. Optamos 

deliberadamente em não nos determos somente à ciência filosófica, embora 

pudéssemos ter entregado um manuscrito detalhado em pormenores. Mas como a 

transdisciplinaridade foi uma das questões das quais não podíamos abrir mão, 

mantivemos este trânsito com outras áreas do saber.   

O tema aqui tratado versa sobre uma questão de consciência, pois sem 

isenção não há consciência. A isenção é uma virtude que está além da habilidade de 

discriminar e discernir, ela envolve uma tomada de decisão, ela se efetiva em sua 

ação concreta. Mas o que é a isenção?  

Um dos pontos de partida mediante o qual começamos a pensar a relevância 

da isenção foi o texto do Evangelho de João denominado de perícope da adúltera, 

que nos proporcionou um sistema de suporte à decisão que possibilitou um novo 

posicionamento nesta questão.  

Até o Códice de Beza do séc. VI, nenhum dos manuscritos do Evangelho de 

João até hoje descobertos havia incluído a passagem de João (7: 53; 8: 1-11). 

Embora seja considerado como Agrapha (afirmações de Jesus não encontradas nos 

textos canônicos autênticos dos Evangelhos), há citação à perícope na siríaca 

Didascalia Apostolorum do séc. III ou IV. O texto não parece destoar do teor do 

redigido nos evangelhos sinópticos.  

Entrementes, o texto nos é de grande valia, independentemente de sua 

autenticidade, uma vez que parece satisfazer às críticas bíblicas de Semler, Reimarus 

e Lessing (não há milagre algum na passagem, mas apenas um apelo à consciência). 

Este texto, portanto, se presta muito bem para o que desejamos expressar. Façamos 

uma rápida análise do texto, versículo a versículo1: 

 

                                                     
1 BÍBLIA. Bíblia de Estudo NVI. Nova Versão Internacional. São Paulo, SP: Editora Vida, 2003. 
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1. Jesus, porém, foi para o monte das Oliveiras. 2. Ao amanhecer ele apareceu 

novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou 

para ensiná-lo. 

Ele está no Sinédrio' (do hebraico סנהדרין sanhedrîn; συνέδριον synedrion, em 

grego, "assembleia sentada". Jesus permanece sentado. 

3. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em 

adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos  

Não há causa excludente de ilicitude ou mesmo causa extintiva de 

punibilidade para a adúltera. Mas houve para o adúltero, que sequer foi levado à 

inquirição. Há prejuízo da imparcialidade e completa falta da isonomia neste 

julgamento. Não deixa de ser um ato malicioso e revelador do machismo trazer 

somente a mulher para o apedrejamento. A aparente licitude oculta uma intenção 

ilícita por contrariar a estrita observação da lei mosaica. Havia um dever de boa-fé 

imposto por uma lei, este é o princípio da boa-fé:  

“Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a 

mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados” 

(Lv 20:10). Não caberia uma interposição de embargos de declaração pela adúltera? 

Mas ela não tinha advogado.  

4. E disseram a Jesus: “Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de 

adultério.  

Para uma mulher “surpreendida em adultério”, não haveria um flagrante para 

o homem adúltero também? Qual o motivo da supressão, da incorrida omissão? O 

direito de apedrejar a adúltera não estava acima do dever de fazer comparecer o 

adúltero.  

5. “Na Lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o senhor, que diz?”  

Poderíamos dizer que a lei mandava trazer os dois, e não somente um, e que 

“tanto o adúltero quanto a adúltera teriam que ser executados”, sem previsão legal 

para trazer e executar somente um dos dois. Vige em direito um brocardo latino, 

segundo o qual Ubi lex non distinguir nec nos distinguere debemus, ou onde a lei não 

distingue, não cabe ao intérprete distinguir. 
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6. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma 

base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o 

dedo. 

Tudo começa com parcialidade e termina com isenção. E o surpreendido? 

Onde estava? Qual a necessidade de ouvir a opinião de Jesus? Jesus se abstém de 

responder. Qual o significado de se inclinar e escrever no chão com o dedo? Não 

sabemos. 

7. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: “Se 

algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela”. 

A proposição de Jesus assume irrupção sem precedente linguístico após no 

mínimo duas inquirições, não sabemos quantas: Jesus fala à razão no espírito 

humano de forma impetuosa e súbita, num cenário de animosidade. 

Quando diz “quem não tiver pecado atire a primeira pedra”, ele apela para a 

razão dos ouvintes. Nas diversas situações comunicativas, a linguagem assume 

funções diferentes, que dependem das intenções do emissor e do contexto da 

interação linguística. A isenção assume função linguística apelativa dentre as seis 

funções da linguagem concebidas pelo linguista russo Roman Jakobson.  

A função apelativa ou conativa, como também é chamada, visa persuadir o 

interlocutor, conduzindo-o a assumir um comportamento específico. Essa 

modalidade encontra-se presente na linguagem publicitária e tem como eixo o 

emprego dos verbos no modo imperativo.  

Não era conditio sine qua non da lei estar sem pecado para atirar pedras numa 

execução por adultério. Mas por que não apedrejaram? Porque foram constrangidos 

com o condicional. Porque a isenção falou dentro deles. Porque eram sabedores que 

sua situação não era melhor do que a da adúltera. 

8. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. 

Qual o sentido de repetir a primeira mímica ou gestual? Não sabemos, não 

temos absoluta certeza sobre o significado do ato. 

9. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais 

velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. 

Se não puderam julgar corretamente ou perdoar, pelo menos não lançaram as 

pedras. Subjacente a isso está a lei universal da não-maleficência, como veremos 
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adiante. Afinal de contas, Deus não tem prazer na injustiça (Sl 5:4). Qual o mal maior? 

Consentir como testemunhas num julgamento parcial ou escusar a mulher? 

10. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: “Mulher, onde estão eles? 

Ninguém a condenou?”  

Jesus fica em pé pela primeira vez, somente para a mulher fica em pé, para a 

olhar nos olhos e, assim, estabelecer uma posição simétrica e isenta de 

preconceitos. 

11. “Ninguém, Senhor”, disse ela. Declarou Jesus: “Eu também não a condeno. 

Agora vá e abandone sua vida de pecado”. 

A ré foi eximida na fase de execução do processo penal. A palavra patur (פטור) 

significa isento, e refere-se à isenção de penalidade. Todo lugar onde aparecer o 

termo, significa que a pessoa transgrediu parcialmente algum preceito da Torá 

passível de isenção de penalidade. 

Embora esta não seja a situação, a mulher não podia ter adulterado sozinha. 

Havia uma insegurança para a continuidade do julgamento que terminou anulado por 

consenso em vista de um apelo à consciência. Mas o que fez o júri e os exatores, por 

assim dizer, deixar aquela mulher incólume? É improvável que um processo em fase 

de execução nesta época tenha terminado com a comutação da pena, como nesta 

situação, “vá e não peques mais”.  

Aqui começa a isenção, com o fim da parcialidade e o começo da consciência 

de que podemos mudar e naturalmente sermos virtuosos, independente de visões 

herméticas e de tradições que incitam a fazer o contrário.  

 

 

 

 



 

 1. A ética da isenção 
 

Realizamos a primeira leitura do texto Modern Moral Philosophy1 depois de ter 

escrito mais da metade do material que ora apresentamos, o que foi bom, porque a 

leitura de seu escrito trouxe a certeza de que é necessário trilhar os caminhos de 

uma nova ética para além dos modelos éticos postos ao longo da tradição filosófica. 

Nesse sentido, a contribuição deste ensaio diz respeito à proposta de uma “ética da 

isenção”.  

Anscombe enfatizou a importância das emoções e da compreensão da 

psicologia moral, sendo que, décadas mais tarde, o estado de arte das neurociências 

comprovou que aos afetos e as emoções participam na tomada de decisões. 

Damásio clarificou bem essa questão em O erro de Descartes2 ao afirmar que tomar 

decisões éticas é algo que vai além da mera “razão nobre”, isto é, de um racionalismo 

que dicotomiza e sobrepõe a razão às emoções.  

Sabemos que os estudos acerca do comportamento humano têm sido 

realizados de forma cada vez mais multidisciplinar, e igualmente sabemos que seus 

resultados são mais exitosos do que quando detidos em uma única ciência. Este 

ensaio segue esta multidisciplinaridade.  

Mas qual seria a ética capaz de contemplar as necessidades da 

contemporaneidade, em meio a uma Segunda Guerra Fria, se nem os anseios da 

sociedade à época da Primeira Guerra Fria foram satisfeitos? Qual seria a ética capaz 

de afrouxar as tensões entre dever e culpa, entre projeção e preocupação e, em última 

análise, entre necessidade e liberdade? 

Qual a disposição particular que possibilitaria uma nova teoria ética, caso isso 

seja possível? Qual a virtude que poderia atender às nossas necessidades em 

direção às responsabilidades individual e cívica? Qual modelo ético nos permitiria 

uma nova codificação moral que venha a introduzir sistematicamente a tolerância e 

o respeito na convivência a fim de estabelecer relações sociais mais justas? 

Antes de apresentar soluções, precisamos convergir pontos controversos e 

trazer as equações. O primeiro problema a ser apresentado é o das preocupações da 

                                                     
1 Anscombe, G. E. M. Modern Moral Philosophy. Philosophy 33: 1–19, 1958. 
2 Damásio, A. O erro de Descartes: emoção, razão e o cérebro humano. 2ª ed. Trad. Dora Vicente; 
Georgina Segurado. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.   
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ética da virtude. Quando um filósofo diz que “a ética da virtude se preocupa”, 

precisamos de uma ética que efetivamente se ocupe, que locuplete, e não de uma 

ética que se preocupe com futuros contingentes.   

Uma ética da virtude incorre no mesmo equívoco que invariavelmente outras 

éticas caíram quando se diz para alguém “agir como uma pessoa virtuosa agiria 

numa dada situação”. Um imperativo “faça de tal forma” conduz ao cadafalso, e lá 

nos espera um algoz. E mais: quem é este modelo de pessoa virtuosa que 

propusemos, que mais parece um manequim moral do que um protótipo ético?  

Dizer “aja como uma pessoa virtuosa agiria em sua situação” seria trocar um 

fardo por outro: a culpa decorrente do dever não cumprido no passado pela 

ansiedade derivada da preocupação quanto ao futuro. Podemos ainda questionar 

qual seria a experiência de execução de uma projeção para um modelo de pessoa 

virtuosa se nem ao menos um bom exemplo pode ter feito parte da vida do indivíduo 

concreto. É consenso na educação que a melhor educação vem do bom exemplo.  

Entretanto, como a este agente moral pode ser requerido realizar uma ação 

futura projetada a partir de um modelo virtual, se este mesmo indivíduo foi uma 

criança abandonada, ou é um analfabeto funcional, ou sofre com algum transtorno 

mental que o impeça de discernir entre o adequado e o inadequado? Todos sabemos 

que estas situações são reais e prevalentes e implicam fortemente na formação de 

condutas. 

Usemos o exemplo da vida nos EUA: de acordo com grandes pesquisas de 

base populacional, até 33,7% da população americana é afetada por um transtorno 

de ansiedade e transtornos do humor durante sua vida3. Não nos parece bom que a 

ética da virtude traga expectação para o agente moral quanto à virtuosidade 

necessária para promover uma ação iminente com base num modelo ideal.  

Enquanto a culpa decorre de uma reflexão sobre algo que foi feito ou dito; a 

preocupação deriva de um pensamento sobre os potenciais efeitos de algo que ainda 

não sucedeu. É bem verdade que a preocupação pode ter o sentido de caráter 

preventivo, porém a palavra traz equivocidade, pois a acepção conotativa corrente 

                                                     
3 Kessler RC., Petukhova M., Sampson NA., Zaslavsky AM., Wittchen HU. Twelve-month and lifetime 
prevalence and lifetime morbid risk of anxiety and mood disorders in the United States. Int J Methods 
Psychiatr Res. 2012;21(3):169–184. 
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de preocupação é a de uma “ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto 

de produzir sofrimento moral”4 ou “opinião antecipada, ou a primeira impressão que 

uma coisa fez no ânimo de alguém”5.  

O problema é que a preocupação da ética da virtude, certamente de caráter 

preventivo, não satisfaz a necessidade do indivíduo concreto, não por causa de sua 

intenção, que é intrinsecamente boa, mas pela sua aplicabilidade. Numa sociedade 

acelerada pela tecnologia, como pedir que um agente moral imobilize o processo 

volitivo para pensar se suas ações estão em conformidade com a virtude? E mais: 

qual seria a virtude capaz de intermediar uma mudança no curso de um processo 

volitivo em andamento nestas condições? 

Palavras como kalokagathia (gr. καλοκαγαθία) e eukleia (gr. εύκλεια) parecem 

não ter o mesmo significado para nós que tiveram para a antiga aristocracia 

ateniense. O bom, o belo, o perfeito e a excelência serão sempre ideais. Mas como 

fazer, em termos práticos e sem romantizar, que um mínimo de respeito e tolerância 

seja introduzido para mudar uma sociedade? Pensamos que a virtude da isenção não 

transborda poeticamente como o perfume de um vaso de alabastro grego. Ser isento 

pode ser a decisão mais difícil de se tomar pelo indivíduo. 

Cientistas sociais se detiveram na elaboração de um conceito de família por 

acreditar que a família é a base da vida social, sendo que em termos concretos do 

mundo da vida o indivíduo pagante de imposto, que recebe um número de 

identificação, este indivíduo é a célula da sociedade. Este indivíduo paga impostos 

casando-se ou não, tendo filhos ou não. Se a sociedade tem contas a ajustar com a 

família, também tem com o indivíduo, porque não é o estado civil de alguém que faz 

dele um participante da coletividade. Uma ética da isenção leva em conta todas as 

variantes, sem se apegar a um conceito hermético de família, de indivíduo e de 

humano. 

Um parêntese: é vantajoso cuidarmos dos interesses dos indivíduos solteiros 

e de sua relação interpessoal para com a comunidade, pois os solteiros estão 

aumentando e deixando de coabitar, e mesmo os que se casam estão se casando 

                                                     
4 Houaiss, A. & Villar, MS Dicionário Houaiss da língua portuguesa, 1ª ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2009. 
5 Ibidem.  
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mais tarde e com maiores taxas de divórcio, conforme estatísticas da ONU e do think 

tank Pew Research Center6. Sem essa atenção, os conceitos tornar-se-ão obsoletos 

perante as mudanças da história. 

O indivíduo precisa de um código moral para o seu tempo. Vázquez 7  nos 

ensina que a moral é uma forma específica de comportamento humano, que agimos 

moralmente na vida em sociedade, que o verdadeiro comportamento moral sempre 

coloca o indivíduo em ação, que a moral existe necessariamente para cumprir uma 

função social, e que em sua essência a moral é um empreendimento individual e 

social. Argumenta que o ato moral exige uma decisão livre e consciente assumida 

por uma convicção interior e não por uma atitude exterior e impessoal. 

As teorias morais estão preocupadas com o comportamento certo e errado. 

No entanto, uma ética como a da isenção não tem este propósito, e nem a de 

responder à indagação futura de que tipo de pessoa devamos ser.  

Se não há consciência sem isenção, a ação consciente precisa ser virtuosa. A 

isenção se posiciona entre uma gama de interesses, fornecendo resposta adequada 

diante das contingências. A isenção é independência em relação a pretensões que 

não sejam pertinentes, e assim todo interesse próprio será racional e, no mínimo, 

não-maleficente.   

A isenção nos faz discernir entre pretensões e interesses, e opera a 

consciência, fazendo prevalecer o interesse pela justiça. A isenção não disputa com 

a ética normativa e nem com o utilitarismo de Mill, uma vez que visa atender os 

interesses dos outros sem nos fazer abdicar totalmente de nossos interesses, em 

face das regras morais e legais, mas com a possibilidade de transigência, de 

condescendência na direção do bem.  

A não-maleficência por si só atende às proibições e vedações demandadas 

pelas éticas normativas. Se a imparcialidade atende à não-maleficência, então a 

isenção, como virtude, é capaz de sobrepor o alcance da imparcialidade. Se devemos 

agir com razão e com emoção, e a isenção preserva o interesse próprio e racional; a 

isenção é um caminho excelente para o ser humano.  

                                                     
6 De Paulo, Bella. Around the World, Marriage Is Declining, Singles Are Rising. Psychology Today © 
2020 Sussex Publishers, LLC.  https://www.psychologytoday.com/intl/blog/living-
single/201908/around-the-world-marriage-is-declining-singles-are-rising 
7 SÁNCHEZ VÁZQUEZ, A. Ética. 32ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. 
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Contudo as disposições não são tão estáveis assim como imaginávamos. O 

comportamento destas disposições virtuosas nos parece menos estável em nossa 

proposta do que, por exemplo, na ética aristotélica. Maiores explicações sobre a 

virtude da isenção como disposição estão no capítulo sobre a ontologia da isenção. 

O agente isento não visa bem-estar, não visa bondade, não visa cultivar 

virtudes, não visa a felicidade. Quer ser isento porque é o adequado para permitir a 

vida em comum sem perder sua dignidade, sua integridade e sua individualidade. A 

isenção é uma virtude de acesso, um passe ou uma permissão de locomoção moral 

na comunidade em que vivemos. Só quem possui a isenção sabe seu valor, que é 

inestimável. O conceito de isenção como a primeira virtude nos forneceu um novo 

ponto de partida para uma ética integrativa. 

Somente a isenção permite contrapontos de tal modo que nossa individuação 

seja alcançada8. Nossa individuação nunca será atingida sem a virtude da isenção, 

pois somos seres sociais. Não há totalidade sem harmonia com nosso semelhante. 

Não há conquista sem o equilíbrio do sopesar e da ponderação. Não há totalidade 

sem o devido respeito por nossos interesses e dos interesses dos outros. Não há 

totalidade sem que o agente seja motivado por conveniência e comodidade, no lugar 

de obrigação e proibição. 

Disso emerge um desafio: atingir nossa totalidade sem prejudicar o itinerário 

dos outros rumo às suas totalidades. Se há uma vontade de potência, se buscamos 

um recurso ínsito para referenciar nossas ações, a isenção é este recurso. A isenção 

é capaz de potencializar nossa atividade no mundo sem a necessidade de prejudicar 

ninguém. Ela pressupõe como que um movimento dialético em que não se pode 

prescindir do todo e das partes, e nesse sentido ela é uma virtude integrativa que não 

oblitera o indivíduo nem a comunidade na qual está inserido. Trata-se aqui de pensar 

a isenção na esteira de um comportamento complexo que inclui componentes 

racionais e emotivos amplos.    

                                                     
8 Como no pensamento de Jung, a realização de si mesmo. 
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A palavra comportamento tem sua etimologia no verbo transitivo comportáre, 

que significa “implicar, incluir, causar, levar a”9, “envolver”10 e “acumular, reunir”11. O 

comportamento proveniente deste comportáre, é uma adaptação a estímulos que 

gerou um procedimento.  

O comportamento pode mudar se o indivíduo passar a entender melhor as 

relações em sua comunidade, e disto pode derivar outras motivações para eleger um 

comportamento diferente. O conhecimento de uma nova virtude pode contribuir para 

com esta contabilidade e ajudar o indivíduo a abandonar pretensões e a elencar 

interesses. 

Em vez das virtudes platônicas da justiça, sabedoria, temperança, coragem12, 

quem sabe iniciamos com a isenção, a primeira virtude que presume a imparcialidade 

e anda lado a lado com a lei universal da não-maleficência? A isenção não é uma 

metafísica; ela não está num mundo inteligível e suprassensível apartado do mundo 

sensível. Ela concerne ao indivíduo concreto e real que está no hic et nunc; ela 

interessa ao indivíduo e à coletividade no que diz respeito a melhor convivência. Ela 

tenciona que se evite fazer mal a outrem.

                                                     
9  Comportare in Dicionário Michaelis Escolar Italiano Online. 
https://michaelis.uol.com.br/palavra/Rn42d/comportare/ 
10  Comportare in Dicionário Cambridge Italiano-Inglês Online. 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/italian-english/comportare 
11 comportar in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2021. 
[consult. 2021-01-04 21:19:04]. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-
portuguesa/comportar 
12 PLATÃO. A República: ou sobre a justiça, gênero político. Tradução de Carlos Alberto Nunes. – 3ª 
ed. Belém: EDUFPA, 2000.  



 

2. Problemas 
 

 A existência do planeta está em xeque. Mudanças climáticas lideram lista de 

maiores problemas do mundo. O aquecimento global induzido por crescente 

emissão de CO2, o ar poluído, a água contaminada, os oceanos transformados em 

verdadeiros aterros plásticos, energias não renováveis que produzem efeito estufa, 

falta de proteção da biodiversidade, crescimento urbano sem planejamento, 

mobilidade não sustentável, escassez de água, crescente aumento de emergências 

climáticas (fenômenos meteorológicos extremos), falta de gestão de resíduos, são 

os problemas ecológicos mais arrolados em listas 1 e concorrem para a destruição 

da vida no planeta. 

A existência humana está em xeque. Os problemas ecológicos podem gerar 

situações incompatíveis com a vida, e outros problemas concorrem 

simultaneamente para isto, por exemplo, hábitos alimentares “industrializados”, 

escassez de água e excesso de população, quando a coletividade parece se 

transformar em nossa inimiga.  

Dentre os pensadores contemporâneos, Byung-Chul é um dos que tem 

alertado para outros problemas que estão minando ainda mais a estrutura da 

sociedade. Ele é reconhecido como um “dissecador dos males que acometem a 

sociedade neoliberal depois da queda do Muro de Berlim”2, e esta dissecção nos 

parece de uma tecnicidade similar a uma dissecção anatômica.  

Sua leitura da realidade do século XXI sobre temas pouco explorados pela 

Filosofia é um alerta para os perigos desta vida em ritmo frenético. Dentre as 

temáticas abordadas, este filósofo estudou a fadiga, o estresse, o cansaço e 

esgotamento decorrentes do excesso de estímulos sensoriais e intelectuais oriundos 

das novas tecnologias.  

Byung-Chul aduz que a superação de limites nos faz liberar adrenalina, 

gerando um estresse permanente, e que a alienação com relação aos problemas dos 

                                                     
1 Os grandes problemas ambientais a nível mundial que devem ser resolvidos até 2030. Iberdrola. 
Acessado em https://www.iberdrola.com/meio-ambiente/principais-problemas-ambientais 
2 Byung-Chul. “Hoje o indivíduo se explora e acredita que isso é realização”. Entrevista concedida a 
Carles Geli. El País, Barcelona, 07/02/18. 
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/07/cultura/1517989873_086219.html 
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outros é uma das consequências deste cansaço. Não fosse suficiente, a 

hiperinformação e o hiperconsumismo estão insuperáveis, em uma velocidade com 

a qual não podemos competir, gerando frustração, medo e transtornos mentais em 

escalas progressivas. A sociedade está se transformando gradativamente numa 

sociedade dopada, numa sociedade do cansaço.3 

Além dos problemas relacionados à existência humana, temos a questão da 

dignidade humana nesta existência não tão generosa para muitos de nós. A Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU projeta resolver estes problemas 

o mais rápido possível: 

 

Nós resolvemos, entre agora e 2030, acabar com a pobreza e a fome em todos 

os lugares; combater as desigualdades dentro e entre os países; construir 

sociedades pacíficas, justas e inclusivas; proteger os direitos humanos e 

promover a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas; e 

assegurar a proteção duradoura do planeta e seus recursos naturais. 

Resolvemos também criar condições para um crescimento sustentável, inclusivo 

e economicamente sustentado, prosperidade compartilhada e trabalho decente 

para todos, tendo em conta os diferentes níveis de desenvolvimento e 

capacidades nacionais4. 

 

Temos até agora, portanto, três categorias de problemas: os relativos à 

existência do planeta, os da existência humana e os da dignidade humana. Os 

problemas relacionados ao planeta têm nos ecologistas sua principal voz. Alguns 

problemas da existência humana devem ser resolvidos com estratégia e diplomacia, 

assim como os conflitos de larga escala nas relações internacionais. Alguns dos 

problemas da dignidade humana devem ser resolvidos com melhora da economia e 

da justiça equitativa, como nos casos de desigualdade de renda e discriminação.  

Mas a maioria dos problemas da dignidade humana precisam ser resolvidos 

com ética. Há uma sociedade elitista, chauvinista, obscurantista, maquiavélica, 

                                                     
3 Byung-Chul. The Burnout Society, p. 30.  
4  Nações Unidas Brasil. Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável. Traduzido pelo Centro de Informação das Nações Unidas 
para o Brasil (UNIC Rio), última edição em 13 de outubro de 2015. 
https://brasil.un.org/sites/default/files/2020-09/agenda2030-pt-br.pdf 
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narcisista, hedonista, consumista, machista, misógina, racista, xenofóbica, 

misantrópica, e tantos outros ismos e istas que pudermos elencar. Como fazer valer 

nesses contextos a dignidade humana, expressa no primeiro artigo da Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada pela Organização das Nações 

Unidas de 1948?  

Sobre este primeiro artigo da Declaração, dizer que “devemos agir em relação 

uns aos outros com espírito de fraternidade” pode não significar nada para um 

indivíduo apático e embotado perante tantos problemas, ou para o cético e/ou 

relativista que deseja provas disso. A validade já estava posta em dúvida, e usar a 

palavra deve não nos faz escapar da guilhotina de Hume5. 

Seria racional dizer como devemos agir com fraternidade, amizade e empatia 

na sociedade dos ismos e istas? A construção de coletividades inclusivas, a proteção 

aos direitos humanos, a promoção da igualdade de gênero, o empoderamento das 

mulheres, são temas da ordem do dia e envolvem a ética como filosofia prática. E a 

estes temas nos dirigimos com este ensaio sobre a isenção, que chamamos de “a 

primeira virtude”. Não estamos aqui para dizer como o indivíduo deve agir ou para 

oferecer um decálogo moral, mas para dizer que é factível agir em relação aos outros 

com isenção, independentemente do que os outros fazem ou deixam de fazer. 

Ousamos dizer que respeito, tolerância, cooperação, empatia e simpatia são 

palavras sem significado pleno sem a prévia compreensão da isenção. A isenção é a 

procurada chave de abóbada que sustenta a almejada cúpula composta pela 

consciência, responsabilidade, justiça e liberdade, necessariamente nesta ordem.  

A isenção é uma qualidade intrínseca de valor incalculável capaz de amparar 

uma nova ética. Embora tenhamos a virtude como objeto de abstração em Platão, 

Aristóteles tratou da natureza da virtude como disposição de caráter em sua Ética à 

Nicômaco: “a virtude é, pois, uma disposição de caráter relacionada com a escolha e 

                                                     
5 “Ao contrário dos velhos soldados, a retórica dos grandes não morre nem desaparece. E assim a 
célebre passagem de Hume ‘é ou deve’ ainda provoca debate. Hume estava preocupado com a relação 
entre as declarações de dever e aqueles que as apoiam: entre ‘a tolerância traz paz’ ou ‘é a vontade 
de Deus’ e ‘então, deve-se ser tolerante’. Ele nega a dedutibilidade do último a partir do primeiro, pois 
o ‘deve’ expressa ‘uma nova relação ou afirmação’, ‘inteiramente diferente das outras’. E isso é 
comumente considerado como dizendo que a declaração de dever é ‘diferente’ e não dedutível, porque 
não é mais uma ‘declaração puramente factual’, a saber, aquela que faz outra declaração de verdade 
normalmente testável. Do ser necessariamente não se extrai o dever-ser.  
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consiste numa mediania, isto é, a mediania relativa a nós, a qual é determinada por 

um princípio racional próprio do homem dotado de sabedoria prática.” 6 

Para Aristóteles, esta virtude seria determinada pela racionalidade. A maneira 

como entendemos a isenção não é a mesma da teoria clássica da virtude; ela se 

aproxima mais com o que Hume entendeu por senso moral. Em nossa investigação, 

a isenção é adjacente à imparcialidade, sem a indiferença do egoísmo e sem o risco 

da síndrome da angústia empática ou da fadiga da compaixão7. A isenção permite o 

ponto de vista comum que o altruísmo não fornece.8 

 

 

                                                     
6 Aristóteles. Ética a Nicômaco. Tradução de Leonel Vallandro e Gerd Bornheim da versão inglesa de 
W. D. Ross In: Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1973. 
7 Ou que talvez a fadiga da compaixão nem seja o problema, mas uma desacreditação geral em 
relação ao ser humano, algo que não atingiria somente os profissionais de saúde, mas todos nós. 
8  “A ética não permite um altruísmo universal não mediado, precisamente porque isso leva em 
circunstâncias normais de desacordo sobre a natureza do bem ao conflito inevitável, em vez da 
unanimidade possível. Mero altruísmo, surpreendentemente, não fornece um ponto de vista comum a 
partir do qual todos podem chegar às mesmas conclusões”. Nagel, T. (1991) Equality and Partiality, 
New York: Oxford University Press. 



 

3. Heteronomia e distopia 
 

Heteronomia 

 

A heteronomia tem sido compreendida como a “sujeição a uma lei exterior ou 

à vontade de outrem; ausência de autonomia”1. Esta sujeição da vontade foi alvo da 

investigação de Kant. O ente heterônomo ou não possui arbítrio sobre sua vontade 

ou não possui entendimento que domine a paixão2.   

Sabemos que um estado de ânimo indisposto, lat. indisposĭtus, no sentido de 

mal ordenado, confuso, pode impedir a execução de uma ação isenta, como a 

propomos. Um afeto não modulado 3  pode atrapalhar decisões da consciência 

racional, e uma vontade subjugada aos vícios não será capaz de deliberar uma ação 

isenta. Imaginemos agora um indivíduo concreto que amadureceu e vive eticamente 

como cidadão. Como estabelecer uma recíproca intersubjetividade com o 

heterônomo, se não estão sintonizados em termos de autonomia?  

A letra da música Carta aos Missionários 4  da banda de rock alternativo 

brasileiro Uns e Outros cita em um verso: “crianças matando, crianças inimigas”. Não 

nos fala de crianças morrendo, mas em crianças matando e crianças inimigas. O que 

nos escandaliza quando uma criança mata outra criança é que associamos a 

infância com a inocência, e não com a maleficência. Como tratamos a inocência 

como uma incapacidade de fazer mal, esta situação de extrema exceção nos faz 

lembrar que o mal nunca poderia ter sido banalizado. 

                                                     
1 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Trad. Paulo Quintela. São Paulo: 
Abril Cultural, 1974. Queremos enfatizar que o nosso entendimento difere da proposta do conceito 
kantiano, no sentido que rejeitamos a aplicação de leis próprias ou da vontade como autolegislação, 
pois buscamos aqui uma lei Universal que supere leis próprias. Entendemos a liberdade do indivíduo 
na dependência de um estado de humor equânime, de vontade que sobrepuje a desejos e paixões 
(como em Agostinho) e de maturidade cognitiva e do pensamento ético. Para uma maior 
compreensão da vontade sugere-se a leitura de PICH, Roberto. “Agostinho e a descoberta da vontade: 
Primeiro estudo”. Veritas (Porto Alegre), v. 50, n. 2, p. 175-206, 1 jun. 2005. 
2 O significado da paixão é semelhante à “ação de controle e direção por parte de determinada emoção 
sobre toda a personalidade de um indivíduo humano”. ABBAGNANO. Nicola. Dicionário de Filosofia. 
5ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
3 O afeto é uma experiência posterior a um estímulo ambiental, dentre outros estímulos. É um termo 
genérico que compreende o estado de ânimo, emoções e sentimentos. Sua modulação é crucial para 
um estado de equanimidade. 
4 Uns e Outros. “Carta aos Missionários”, faixa do álbum Uns e Outros, escrita por Carlos Galvão, 
Marcelo Hayena e Nilo Nunes, produzida por Marajazz Produções, Discos CBS, 1988, faixa 1. 
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Notemos aqui a questão da causalidade que podemos interpretar na letra 

acima: crianças são inimigas, e por isso matam e morrem. Dentre os absurdos que o 

mal produz, desafiamos o leitor a eleger um pior: o de uma criança odiar a ponto de 

matar. Em vez disso, sabemos que é próprio da infância o lúdico, o brincar; a violência 

não é um ato da infância. De todos os males, este é indubitavelmente o pior, o da 

precocidade do mal. 

Passemos à análise da heteronomia na realidade e na ficção. Um caso 

instigante é o do industrial alemão Oskar Schindler, retratado no premiado filme A 

Lista de Schindler5 de Steven Spielberg, e fonte de preciosos comentários no livro 

Ética6. Ambicioso por lucros em seus negócios, Schindler emprega judeus poloneses 

e suborna oficiais nazistas para os proteger do genocídio, algo aparentemente 

paradoxal, considerando sua linha de vida. Descrito como um “bon-vivant excêntrico, 

um comerciante ilegal e um jogador, um bebedor e um mulherengo” 7 , Schindler 

coloca em risco sua vida para amenizar o sofrimento de judeus enviados para 

campos de concentração.  

Em uma cena do filme, Schindler manda jogar água sobre os vagões de um 

trem cheio de judeus, para lhes trazer alívio ao calor. Na cena final do filme, enquanto 

se dirige para seu carro cercado de judeus, recebe uma carta para o salvaguardar em 

caso de captura, e um anel com uma inscrição do Talmude: “aquele que salva uma 

vida, salva o mundo inteiro”. Schindler verbaliza que podia ter tirado mais gente dos 

campos de concentração, que podia ter salvado mais, que se tivesse ganhado mais 

dinheiro, e não tivesse desperdiçado tanto, poderia ter salvado mais que os 1.100 

judeus; ponderou que não havia feito o bastante. Olha para o carro e diz que Göth o 

teria comprado, que poderia ter salvado mais 10 vidas com o dinheiro da venda do 

carro. Depois tira um broche da lapela do terno e passa a dizer “é de ouro, seriam 

mais duas pessoas”, ou “uma pessoa”, abraçando-se em Itzhak Stern, seu contador, 

aos prantos.  

                                                     
5 Spielberg, Steven. "Schindler’s list [Motion picture]." Universal City, CA: Amblin Entertainment,1993. 
6 Furrow, Dwight. Ética: conceitos-chave em filosofia. Artmed Editora, 2007. 
7 Schindler (documentário): a história verídica. Dirigido e produzido por Jon Blair, 1983. 
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Muitos dos judeus presentes o abraçam e ele parte em seu carro. No final do 

documentário NatGeo, o narrador informa que no final de sua vida Schindler morou 

em Frankfurt num pequeno apartamento, vivendo de uma pensão pequena e de 

doações dos sobreviventes. No outono de 1964 foi filmado pela televisão alemã fora 

de seu apartamento e foi perguntado “por que tinha intervindo em nome dos judeus 

da Cracóvia?”. Em sua resposta, Schindler disse: “Senti que os judeus estavam sendo 

destruídos, tive de ajudá-los, não havia outra escolha”.  

Schindler se sentiu impelido a defender os judeus. O que mais nos 

impressiona em Schindler foi um heroísmo que aflorou em um momento de crise, 

reconheceu uma desigualdade e prontamente passou a trabalhar a fim de corrigi-la 

por todos os meios.  

Nas filmagens do filme, o diretor Spielberg, que é judeu, teve seu estado 

emocional abalado, relutando entre passar o projeto para outros diretores e deixar 

passar a oportunidade de dirigir o filme. Curiosamente, Spielberg foi encorajado pelo 

ator Robin Williams, que fazia ligações a cada duas semanas e contava piadas ao 

telefone8.  

Robin Williams teve como causa mortis a asfixia em 2014, de forma análoga a 

que muitos judeus nas câmaras de gás, os quais Schindler não conseguiu salvar, e 

que serviram de estímulo para que Spielberg se esforçasse até o limite de uma 

comoção em sua tarefa, comoção esta que pode não ter ocorrido sem a solidariedade 

de Robin Williams.  

Vejamos outra ilustração. No filme Tróia9, Aquiles vai à guerra procurando 

glória, e num dado momento da trama, vai à procura de vingança pela morte de seu 

primo Pátroclo, confundido por Heitor, que o matou pensando ser Aquiles. No diálogo 

travado que antecedeu ao combate, Heitor propõe um pacto, que o vitorioso permita 

ao perdedor todos os rituais fúnebres. Em resposta, Aquiles vocifera que Heitor 

vagará sem olhos, sem orelhas e sem língua pelo mundo dos mortos. Heitor, vencido 

em combate e morto, é amarrado e arrastado pelos pés na frente de sua família para 

                                                     
8 “Every couple of weeks, he said, "Robin Williams would call me with comic CARE packages over the 
telephone to try to get me to laugh." McBride, Joseph (1997). Steven Spielberg. [S.l.]: Faber & Faber. p. 
415. 
9 TROY. Direção: Wolfgang Petersen. Produção: Diana Rathbun; Colin Wilson e Wolfgang Petersen. 
[S.l.]: Warner Bros. 2004. 
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o acampamento inimigo. Aquiles arrasta o corpo de Heitor até defronte de sua tenda 

como uma leoa arrasta sua caça. Lá dentro, Briseis chora a morte do primo, dizendo 

que os primos foram mortos, perguntando quando isto acabaria. Aquiles responde 

que nunca terminará. 

Num ato de coragem Príamo vai à tenda de Aquiles, ajoelha e beija as mãos 

do algoz de seu filho Heitor. Ao ser ameaçado, replica que a morte não o assusta, 

agora que o primogênito tinha morrido, e súplica que o príncipe de Tróia seja 

entregue para que se cumprisse a honra fúnebre. A resposta de Aquiles foi que Heitor 

tinha matado seu primo. Príamo então faz seu pedido: 

 

Quantos primos você já matou? Quantos filhos, e pais, e irmãos, e maridos, 

quantos, bravo Aquiles? Eu conheci seu pai. Ele morreu antes da hora. Mas teve 

a sorte de não viver bastante para ver o filho morrer. Você tirou tudo o que eu 

tinha. Meu filho mais velho, herdeiro de meu trono e defensor do meu reino. Não 

posso mudar o que aconteceu, é a vontade dos deuses. Mas dê-me esta pequena 

misericórdia. Eu amei meu menino do momento em que ele abriu os olhos até o 

momento em que os fechou. Deixe-me lavar o corpo dele. Deixe-me fazer as 

orações. Deixe-me colocar duas moedas nos olhos para o barqueiro.  

 

Aquiles exorta ao rei que se condescendesse e atendesse ao pedido, mesmo 

assim nada mudaria, e que continuariam sendo inimigos. O rei sabiamente responde 

que “mesmo inimigos podem se respeitar”. Aquiles sai da tenda e pede que o rei o 

encontre do lado de fora. Enquanto Aquiles vai preparar o corpo para o rei, se depara 

com o rosto deformado de Heitor, se debruça sobre seu corpo e chora 

convulsivamente de remorso, por ter de entregar um corpo de um filho mutilado para 

um pai. Contém as lágrimas e cobre o rosto de Heitor, se despedindo e chamando 

Heitor de “irmão”. Aquiles ainda libera Briseis do cativeiro para que retorne à Tróia. 

A arte imita a vida (para alguns, o oposto). A fúria que há poucas horas 

imperava em Aquiles, dá lugar à condescendência, pedido do rei e pai atendido, e 

deixando Briseis seguir seu rumo. Quando confrontado por Príamo e seu discurso, 

após a adição do ressentimento e culpa pelas mortes, o preço da glória, que sua 
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consciência nunca lhe revelara por falta de um constrangimento como este, passou 

a ser caro demais. 

Aqui uma pergunta: e se Aquiles tivesse vivido (imaginemos este mundo 

possível em que um Aquiles tivesse sido um personagem histórico), qual a diferença 

entre Schindler e Aquiles? As atitudes de Schindler nos parecem pensadas, refletidas, 

fruto de um profundo conflito que surge e que o levou a elaborar um cuidadoso plano. 

As ações de Aquiles eram repentinas e derivadas de um espírito guerreiro que 

desejava a glória a imortalizar seu nome.  

Ambição, fama e glória; dor, desespero e luto. Estes exemplos teriam algo de 

digno (gr. άξιος) em comum? Sim, conseguimos reconhecer atitudes corajosas 

nestes seres conflituosos. Poderia a isenção estar franqueando algumas ações dos 

nossos agentes morais, permeando suas consciências? De que maneira? 

Se consentimos com a castração química de Alan Turing, matemático notável 

que ajudou a decifrar as mensagens criptografadas dos nazistas, acabamos não 

sendo melhores que o “anjo da morte” nazista Josef Mengele, castrador de três mil 

irmãos gêmeos. Se perpetramos as mesmas práticas dos inimigos, de que lado 

estamos? Já não sabemos de que lado estamos, e nos tornamos nossos inimigos. 

Aquilo que condenamos nos outros, nós mesmos fazemos. 

A maçã mordida que levou Turing à morte continha cianeto, e foi representada 

em sua mão direita, em seu memorial. Esta mesma maçã é o logo da Apple 

Incorporated., grande empresa do ramo de computação, ciência na qual Turing é 

considerado como o pai.  

Parecemos fechar um circuito de alegria e dor, de amor e ódio, de vitória e 

ressentimento pela derrota. Somos assim ou há escape deste looping infinito? Os 

ciclos coletivos de heteronomia fazem a distopia.  

 

Distopia 

 

Como nos libertaremos do remorso pelo mundo tal como ele é e do 

ressentimento pelo que poderia ter sido? Seriam as distopias de Orwell ou Huxley 

uma saída? Temos historicamente compreendido o mal por meio de eventos 

catastróficos da humanidade: guerras e campanhas militares antecederam as 
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conquistas de Alexandre, o Grande, sem podermos precisar o número de vidas 

perdidas desde então. Quem pode dizer quantos morreram nas Cruzadas? Ou nas 

invasões mongóis? Na guerra civil americana? Ou na revolução russa? Mesmo com 

números exatos diante de nós, não poderíamos atribuir significado a todas as vidas 

ceifadas em guerras. 

Talvez tenhamos o holocausto da Segunda Guerra Mundial como um modelo 

de mal pela proximidade temporal e pela farta documentação do fato histórico. Aqui 

há a industrialização do mal, sendo o mal praticado em série: judeus para os guetos, 

envio dos judeus em trens para os campos de concentração, trabalhos forçados e 

extermínio sistemático em massa. 

Os massacres por indivíduos fora de contextos explícitos, como os de San 

Ysidro (1942), Kampala (1994), Columbine (1999), Noruega (2011), Las Vegas (2017) 

e Suzano (2019), para citar alguns, em suas motivações infundadas, nos mostram 

que a violência desmesurada atinge níveis de alerta em saúde pública. 

O terror parece ser a métrica de todas as coisas. Como o íntegro consegue 

viver dignamente neste mundo tenebroso? Além de banalização do mal e da 

indiferença, há a divulgação do mal, numa superexposição que parece querer 

naturalizar e nos insensibilizar a manifestações violentas de interação social. 

Mas o mal pode se apresentar historicamente não somente em guerras, mas 

em contingências futuras ameaçadoras, como na geração da expectativa do mal 

cataclísmico, o inverno nuclear. O incidente chamado de “Crise dos Mísseis 

Cubanos” em 1962 é considerado o momento de maior tensão da Primeira Guerra 

Fria e quase deflagrou uma hecatombe nuclear10. O mal iminente estava presente, 

sendo que a primeira-dama americana se recusou a ser levada para um local seguro 

e disse “eu quero morrer com você, e as crianças também”11.  

O evento culminou com a oficialização do Tratado para a Proibição de Armas 

Nucleares na América Latina e no Caribe e com a instalação do telefone vermelho, ao 

mesmo tempo revelador de nossa falha em não condescender o suficiente para nos 

despojarmos de arsenais nucleares e da capacidade para o mal.  

                                                     
10 Teixeira, D; Watkins, N; Fisch, T. “Há 50 anos, crise dos Mísseis em Cuba quase detonou uma guerra 
nuclear”. Caderno Mundo, Revista Veja. São Paulo, 6out2012. https://veja.abril.com.br/mundo/ha-
50-anos-crise-dos-misseis-em-cuba-quase-detonou-uma-guerra-nuclear/ 
11 Ibidem. 
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Não fosse o suficiente, corremos o risco real de perder todas as recentes 

conquistas nas situações de pobreza extrema e desigualdade social no mundo por 

conta da pandemia do COVID-19. No Brasil, estima-se que a pandemia possa 

predestinar até 14 milhões de brasileiros à pobreza12. O secretário-geral das Nações 

Unidas, António Guterres, alertou que “há alimentos mais do que suficientes no 

mundo para alimentar a nossa população de 7,8 bilhões de pessoas. No entanto, 

hoje, mais de 820 milhões de pessoas passam fome. E cerca de 144 milhões de 

crianças com menos de 5 anos são raquíticas, mais do que uma em cada 5 crianças 

em todo o mundo”. Segundo a ONU, os sistemas alimentares estão falhando e a 

pandemia da COVID-19 está agravando a situação13.  

Segundo Carolina Sánchez-Páramo, diretora de Prática Global de Pobreza e 

Equidade do Banco Mundial, “a pobreza vem se concentrando em países onde ‘nos 

últimos anos, conflitos políticos e violentos eliminaram o progresso obtido em alguns 

países’”14. Se o cargo da diretora do Banco Mundial envolve a iniciativa de promover 

a equidade, então não podemos tratar a isenção como uma utopia em meio a 

distopias. 

A distopia e a utopia são opostas, e a distopia é gerada pela falta de isenção. 

Mas a presença de isenção corrige a assimetria e traz equidade. Isto não é utopia 

pensada como algo impossível, mas é algo que queremos e podemos realizar.  

Relegamos a isenção ao ostracismo ao classificá-la como uma utopia, sem 

ao menos compreender sua qualidade intrínseca como virtude e sua significância 

para a axiologia moral que queremos introduzir15. 

 

 

                                                     
12 Barrucho, L. Coronavírus: pandemia pode jogar até 14 milhões de brasileiros na pobreza, diz estudo. 
BBC News Brasil. Londres, 12jun2020. https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53020785 
13 ONU Brasil. “Pandemia pode ampliar fome e jogar 49 milhões de pessoas na pobreza extrema, alerta 
ONU”. Brasília, 09 junho 2020. http://www.fao.org/brasil/noticias/detail-events/pt/c/1280495/ 
14 Uchoa, P. “A pobreza está mesmo diminuindo no mundo?”. Serviço Mundial da BBC. Londres, 27 
outubro 2019. https://www.bbc.com/portuguese/internacional-50077214 
15 O conceito de isenção deve passar por um tratamento rigoroso de significância. 
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4. O problema da isenção na tradição: a semântica da isenção 
 

A palavra isenção é usada em muitos textos filosóficos. Mas os dicionários 

filosóficos consultados não trazem o verbete isenção. Descreveremos aqui algumas 

aparições que consideramos fundamentais para o desdobrar de nosso raciocínio.  

 

Maimônides 

 

Maimônides mencionou a isenção de todas as paixões como atributo de Deus 

em sua teologia filosófica1: 

 

Do not think that what we have laid down in the preceding chapters on the 

importance, obscurity, and difficulty of the subject, and its unsuitableness for 

communication to ordinary persons, includes the doctrine of God's incorporeality 

and His exemption from all affections (πάθη). 

Não pense que o que estabelecemos nos capítulos anteriores sobre a 

importância, obscuridade e dificuldade do assunto, e sua inadequação para a 

comunicação com pessoas comuns, inclui a doutrina da incorporeidade de Deus 

e sua isenção de todos os afetos (πάθη). 

 

Entendemos que a tradução do grego por paixões seria melhor que afetos 

(στοργή). Deus estaria livre de paixões. Uma ira do Deus dos hebreus não seria o 

mesmo que uma fúria ou uma raiva de um Zeus dos gregos.  

 

Tomás de Aquino 

 

A Summa theologiae contém mais de cem citações à palavra isenção: 

 

Diz-se, que o homem, pecando, perdeu o livre arbítrio, não quanto à liberdade 

natural, que é a liberdade isenta da coação; mas quanto à liberdade isenta da 

                                                     
1 Guide for the Perplexed, by Moses Maimonides, Friedländer tr. [1904], at sacred-texts.com, CHAPTER 
XXXV. https://www.sacred-texts.com/jud/gfp/gfp045.htm 
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culpa e da miséria. Do que se tratará mais tarde, na segunda parte desta obra, no 

tratado da moral (IIa. IIae, q. 85; q. 109)2. 

Pela justiça original ao homem era natural a isenção da concupiscência. Por 

onde, não é o pecado atual, mas o original, que se lhe opõe a essa isenção 

natural3. 

 

Aquino assume posição a favor de uma lei natural em sua ontoteologia. A 

posição da lei natural é axiomática na teoria do Direito natural de Tomás de Aquino. 

Qual o conceito de lei natural para este filósofo? De onde vem?  

Na nossa compreensão isso é oriundo do texto-base para o comentário de 

Orígenes à Carta de Paulo aos Romanos e igualmente citado na Summa Theologiae 

é o texto de Rm 2:14-15: 

 

De fato, quando os gentios, que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela 

ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei; pois mostram 

que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão 

testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, 

ora defendendo-os. (i.n.) 

 

Este texto não diz que haja uma lei natural. No versículo 14, Paulo escreve “não 

têm a lei”, no sentido de que os não circuncidados não possuem a lei mosaica, e frisa 

dizendo que “embora não possuam a lei”. Contudo no versículo 15 declara outra 

coisa: “pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações”.  

Há diferença entre “exigências ou requisitos da lei” e “lei”? Sim. A lei repousa 

sobre seu requisito. Mas se os gentios não têm a lei de Moisés, quais exigências da 

lei estariam gravadas no coração dos gregos? Ora, as exigências das leis “não 

matarás” e “não roubarás” são respeito, tolerância e, dentre outros, a inocência.  

E se a maior das exigências da lei é a inocência, porque ao desobedecer a lei 

sempre somos culpados, então se trata aqui da lei universal da não-maleficência, 

                                                     
2 Art. 2 - Se o livre arbítrio é uma potência. (II Sent., dist. XXIV, q. 1, a. 1; De Verit., q. 24, a. 4). Acessado 
em: https://sumateologica.files.wordpress.com/2017/04/suma-teolc3b3gica.pdf 
3 Art. 5 - Se os movimentos primeiros da sensualidade, nos infiéis, são pecados mortais. (De Malo, q. 
7, a. 3; ad17, a. 8; Quodl. IV, q. 11, a. 2; Ad. Rom., cap. VIII, lect. 1). 
https://sumateologica.files.wordpress.com/2017/04/suma-teolc3b3gica.pdf 



 

 
 

 
Luiz Guilherme Cardoso Moll | 39 

 

pois todas as leis dependem da inocência como requisito, no sentido de não ter culpa 

em delito ou crime, e – mormente – não praticar o mal a outrem. 

 

Hume 

 

Embora David Hume não tenha sido quem originalmente propôs a expressão 

senso moral, o que podemos dizer é que suas ideias sobre “uma fonte de distinções 

morais que não se deriva da razão” 4  eram incompatíveis com muitas ideias 

iluministas da modernidade. Este senso moral seria o responsável pela aprovação 

ou reprovação moral.  

Sabemos que não havia ciência capaz de confirmar sua afirmação à época em 

que escreveu Um Tratado de Natureza Humana (TNH). A intuição de Hume sobre a 

existência de um senso moral tem sido confirmada pela ciência, em particular pela 

neurociência e psicologia moral. Hume conseguiu ouvir os ecos da isenção5: 

 

Hume não finge que é fácil para nós superarmos nossa propensão em ver o 

mundo através da estreita perspectiva de nosso próprio interesse. Ele sustenta 

apenas que em algumas vezes fazemos julgamentos desinteressados e que esta 

capacidade pode ser desenvolvida. Veja, para exemplo, TNH, 582; 3.3.1.16; e 603; 

3.3.3.2. Hume afirma que o senso de moralidade é parte fundamental da 

estrutura da natureza humana, que não pode ser totalmente explicada por 

educação ou condicionamento (o que podemos chamar de nutrição). É óbvio, 

Hume argumenta que “um senso moral é um princípio inerente à alma, e um dos 

mais poderosos que entra na composição” (TNH, 619; 3.3.6.3). A educação e o 

artifício político podem se estender e refinar nossos sentimentos originais, mas 

eles não podem ser a única causa de a distinção que fazemos entre o vício e a 

virtude. A natureza deve fornecer os materiais e nos dar alguma noção de 

distinções morais (TNH, 500; 3.2.2.25). Na visão de Hume, então, o senso de 

moralidade é inato nos seres humanos, embora o próprio Hume não use esse 

                                                     
4  HUME, David. Tratado da natureza humana. Seção I, Parte I, Livro III. 2. Ed. Tradução Débora 
Danowski. São Paulo: UNESP, 2009.  
5 moral sense. In Merrill, K. R. Historical Dictionary of Hume’s Philosophy. Historical Dictionaries of 
Religions, Philosophies, and Movements, n. 86. Lanham: The Scarecrow Press, 2008. 
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termo neste contexto. Nisso em particular, Hume se distancia de certos 

escritores sobre moral que buscam “extirpar todo senso de virtude entre a 

humanidade” (TNH, 500; 3.2.2.25).  

 

Hume associa os sentimentos decorrentes das práticas das virtudes e vícios 

como sinais de alerta de suas naturezas boas ou ruins. Sobre as afirmações de 

Hume, faremos o cotejo com o estado de arte da ciência no capítulo sobre o inatismo 

do senso moral. 

 

Kant  

 

Enquanto a virtude ocupa um papel central em nossa forma de ver a Ética, para 

Kant o dever comanda a vontade humana por uma lei, a lei moral, o que não significa 

que Kant não estivesse interessado na virtude. Não discutiremos se Kant não tem 

um senso moral de Hume ou uma disposição de caráter de Aristóteles com um papel 

central em sua teoria, mas procuraremos tratar da ética da isenção na 

esquematização por ele proposta. Ao considerar a lei moral como “evidente e 

indubitável”, Kant deixou um tema para estudarmos. Entretanto, uma lei dita “moral”, 

nos remete a três problemas.  

(i) O primeiro problema é o taxonômico, o de utilizar uma palavra como “moral” 

na significação, uma vez que não satisfaz a uma distinção adequada, nem ao 

conhecimento que tínhamos disto à época, uma vez que a moral subjaz em 

costumes, estando envolvidos em sua formação desde componentes inatos (como 

Rousseau havia levantado), experiências emocionais da mais tenra idade, educação, 

meio ambiente e outras causações que são estudadas por pesquisadores das mais 

diversas áreas. 

Para Kant, a lei da razão determina as ações do ser autônomo, mas não da 

mesma forma como na lei natural proposta por Tomás de Aquino. Em Kant, a razão 

pura prática é a fonte da lei moral, que restringe as ações, tudo se dá no plano 

intelectivo. Uma “lei moral” que mandasse agir, que garantisse uma ligação com o 

dever, por meio da razão e de uma boa vontade, e que guiasse a escolha de uma regra 

invariante no meio de tantas regras particulares, e que pudesse ser universal, teria 
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problemas para transpor para além da ordem racional da razão pura prática. Palavras 

como “propensão”, “tendência” e “disposição” seriam melhores que uma “lei” para 

expressar uma natureza insociável de um antecedente de toda a moralidade.  

(ii) O segundo problema é que o indivíduo é mais complexo que duas 

possibilidades. Entre um sujeito heterônomo regido por instintos, vícios e 

paralogismos, e um sujeito autônomo regido pela lei moral 6  temos estágios, 

regressões e progressões, no mesmo indivíduo que dantes consideramos como 

enquadrado numa e outra invariância. O indivíduo é mais complexo que uma divisão 

entre noumênico e fenomênico, e quando se fala em condicionamentos da ação, a 

coisa se torna mais complexa ainda. 

(iii) O terceiro problema é que, na teoria de Kant, o dever é uma regra estipulada 

por uma razão desinteressada, imparcial. No entanto, Kant não informa a natureza 

desta razão imparcial. Ora, se esta razão fosse advinda de um ser autônomo 

voluntarioso e capaz de legislar para si mesmo, este ser saberia informar qual seria 

a natureza desta razão. Kant assevera:  

 

Ora, o conceito de liberdade, na medida em que sua realidade é provada por uma 

lei apodíctica da razão prática, constitui o fecho de abóbada de todo o edifício de 

um sistema da razão pura, mesmo da razão especulativa, e todos os demais 

conceitos (os de Deus e da imortalidade) [...] (CRPr, A 4). 

 

Trazendo a reflexão para o mundo infralunar, é nossa tarefa, depois da crise 

dos mísseis de Cuba, dar seguimento ao trabalho destes filósofos, eruditos 

exemplares. Em medicina denominamos de idiopática toda a causa da doença que é 

desconhecida. A filosofia denomina de apodítico a tudo o que seria autoevidente. 

Mas será mesmo que nossa mente contém a faculdade de legislar em causa própria, 

se na prática nem discernimos bem a diferença entre pretensão e interesse próprio, 

e se não conhecemos sequer uma virtude entre deficiências e excessos? 

                                                     
6 “A lei moral determina que o livre-arbítrio, na medida em que é livre, deve ou não deve e, para seres 
como nós, a lei moral se apresenta na forma de um imperativo categórico”. Saunders, J. (2016). Lucas 
Thorpe, The Kant Dictionary London: Bloomsbury Academic, 2015 (Bloomsbury Philosophy 
Dictionaries), p. 248. 
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Mas Kant, intuitivamente e para nossa sorte, citou a expressão “isenta de 

erros” na CRP, coisa que nos estimulou a ir em frente: 

 

A esta ciência não se deverá dar o nome de doutrina, antes o de crítica da razão 

pura e a sua utilidade [do ponto de vista da especulação] será realmente apenas 

negativa, não servirá para alargar a nossa razão, mas tão-somente para a 

clarificar, mantendo-a isenta de erros, o que já é grande conquista (Kant, CRP 

B25). (i.n.) 

 

Quando Kant nos escreve “mantendo-a isenta de erros” no parágrafo acima, 

esta manutenção assemelha-se a uma regulação ou cadenciação, e a isenção de 

erros como objetivo no “fim do erro ilimitado e o seu prescrito remate”7. A afirmação 

de Kant se deu no contexto epistemológico, mas sabemos da sua força em termos 

de racionalidade prática no que concerne à busca de um princípio seguro para a 

moralidade.  

A noção de Kant sobre a imparcialidade a partir de uma razão isenta de erros 

tem como teleologia uma sociedade moralmente homogênea, mais disposta à 

imparcialidade do que a abraçar à maleficência, guiada pela luz de uma consciência 

racional adequada. Aqui devemos fazer uma diferenciação: a isenção não se impõe; 

difere do proposto por Kant, segundo o qual a lei moral é um “fato da razão”, cuja 

natureza legisladora submete a vontade. 

Há uma condição contrafactual: no caso da isenção, não há sequer 

consciência sem ela. A imaginação (phantasia) também é permeada pela isenção, 

porque imaginamos a falta e a presença da isenção em nosso estado e ação, na culpa 

e no remorso, sentimentos da esfera da tristeza decorrentes de pensamentos de 

segunda ordem. A bem da verdade, sem isenção não há choque moral, não há 

remorso, não há conversão de atitude, não há arrependimento: “não seria possível a 

ele fazer o mea culpa se a isenção não tivesse falado com a sua consciência”.  

A explicação para este juízo assertórico é que, sem um juízo reflexivo, não 

haveria reconsideração a ponto de justificar uma manifestação pública contrária às 

                                                     
7 KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. 7ª Edição. Trad. Manuela Pinto e Alexandre Morujão. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. 
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nossas próprias práticas anteriores, como num pedido de desculpas. Sem a 

disposição da isenção, como ficaríamos convencidos a ponto de fazer uma 

reconsideração a respeito de algo que transformamos em ação, não havendo como 

retroagir na assimetria do tempo? 

Em situação de arrependimento, sacrificamos nossa opinião à razão, no 

intuito de se dirigir à outra direção. Isto não pode decorrer meramente de estados e 

eventos mentais que originalmente estariam em outra orientação.  

Chegamos ao principialismo na Ética porque não regredimos ao infinito nas 

questões éticas (excetuando-se alguns limites da Ética). Se esta disposição 

chamada de isenção não usufruísse de um status quo ante, teríamos uma regressão 

ao infinito, nossa consciência não teria um parâmetro (que passou desapercebido 

anteriormente e que agora foi percebido) para recorrer que justificasse uma 

mudança, pois a isenção não é um conceito puro do entendimento.  

A isenção é uma disposição que se manifesta no juízo crítico e em outras 

faculdades intelectivas. A isenção é imediata e estimula a experiência intelectual 

numa segunda ordem, se os condicionais equanimidade e vontade que subordina 

paixões ficarem satisfeitos, permitindo sua causação como poder causal alternativo. 

A isenção é disposição porque presenta-se ou apresenta-se a mim mesmo, e 

não se representa ou reapresenta-se a mim mesmo. Não somos nós que buscamos 

a isenção em nossos arquivos, a isenção é pervasiva. Até podemos não perceber seu 

estímulo, mas ela é um poder causal. Daí nossa incompreensão das ações de 

Schindler. A isenção, em seu status quo ante, não é conhecimento em si, mas pode 

ser percebida na harmonia do ânimo. 

A isenção é uma disposição, e este tema é o que está sendo desenvolvido 

neste ensaio. Como bem sabemos, as disposições são poderes causais de diferentes 

expressões. Neste contexto, não há garantia de que o ato sucederá “da melhor 

maneira”, pois a isenção não exerce hierarquia de domínio, sendo uma disposição. 

Nesta situação da isenção, a disposição se confirmará em ato se e somente se o 

ânimo estiver bem-disposto, e a vontade superar a paixão, durante todo o processo 

volitivo. Não se trata aqui de superar no sentido de anular, mas de ponderar, haja 

vista as paixões serem componentes imprescindíveis da nossa existência. 
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A isenção é uma disposição que se presenta ou apresenta à consciência, mas 

sem garantir a ação livre. Esta singularidade da isenção na consciência difere do 

proposto por Kant em sua Crítica. A isenção não pode ser uma categoria no sentido 

de molde cognitivo, a natureza não se conforma à isenção, mas a isenção estimula 

de forma pervasiva sobre a consciência.  

Mas a isenção, como a proporemos, de que forma se compararia com a 

esquematização kantiana, se forçássemos este encaixe no lugar de “regras 

próprias”? Como pré-requisito precisaríamos compreender o lugar do ânimo em Kant 

– o Gemüt, como explicado por Rohden8: 

  

Por ocasião da tradução da edição B da Crítica da razão pura (KrV), Udo 

Moosburger e eu adotamos para Gemüt o termo mente. Mais tarde, por ocasião 

da tradução da Crítica da faculdade do juízo (KU), António Marques e eu 

concordamos em traduzir Gemüt por ânimo. Vimos que Kant muitas vezes 

fornecia em latim e entre parênteses, após o termo Gemüt, os termos animus e 

mens. Sabemos que esses termos vêm carregados de uma história de sentidos, 

em virtude da qual a opção por uma tradução ou outra deles envolvia algumas 

consequências. O próprio Kant, diante da conotação metafísica do termo 

Seele/anima (alma), passou a preferir em sua concepção crítica, em vez dele, o 

termo Gemüt/animus (ânimo). 

 

O que o Direito chama de isenção de ânimo, Kant denomina de modificação de 

ânimo. O antônimo de isenção é a concupiscência9. A isenção não tem o poder de 

estabilizar o ânimo, mas a concupiscência vai fazer oscilar o estado de ânimo. 

Quando eu assevero que a falta de isenção faz oscilar o ânimo, afirmo que a isenção 

é o antecedente e o ânimo que oscila é o consequente, ainda que o fluxo das 

proposições sensíveis esteja no sentido da isenção.  

                                                     
8 ROHDEN, Valério. A função transcendental do Gemüt na Crítica da Razão Pura. Kriterion. 2009, vol.50, 
n.119, pp.7-22. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
512X2009000100001&lng=en&nrm=iso>. http://dx.doi.org/10.1590/S0100-512X2009000100001. 
9 Uma apetição da paixão, uma emoção forte, um sentimento intenso a ponto de exercer hierarquia de 
domínio sobre a atividade mental, inibindo a consciência racional e produzindo uma pretensão 
egoísta.  
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Como veremos mais adiante, a isenção é a chave de abóbada (para Kant era a 

liberdade), e não uma lei da razão pura. A liberdade é intermediária de uma relação 

transitiva, e não antecedente. A isenção é a chave que sustenta a almejada cúpula 

composta pela consciência, responsabilidade, justiça e liberdade.   

 

 

 



 



 

5. O método 
 

A Ética é estudada por diversas áreas do saber, e há a necessidade de se 

estabelecer um método que consiga dar conta de teorias e conceitos provenientes 

de áreas do conhecimento com objetos diferentes e métodos próprios, na maior parte 

das vezes díspares, por vezes congruentes e raras vezes interdependentes.  

Estudar relações e processos entre teorias filosóficas e hipóteses científicas 

da psicologia, biologia e neurociências não implica somente em transpor fronteiras, 

mas também em remover marcos. O problema de ultrapassar estes paradigmas na 

busca de resultados expressivos é uma possível incursão numa incerteza perigosa 

dentro da arena do desafio de produzir conhecimento, numa inabilidade em conciliar 

as múltiplas visões das ciências, sendo que cada uma delas tem suas próprias 

prescrições e métodos. 

Utilizar de forma pragmática este conceito de isenção como chave 

interpretativa permitiu diminuir tensões e passar a observar algumas relações 

ontológicas e epistemológicas. A palavra isenção é um abstruso. Quanto à 

linguagem, nos remete a variadas funções sintáticas e semânticas. E este é o cenário, 

problemas sem equações, e uma única palavra a ser investigada, a isenção, um 

cognato: 

a) O governo isentou as pessoas com deficiência do imposto de renda1; 

b) O deputado votou com isenção2; 

c) João é isento de caráter3.  

Na expressão ‘c’, seria possível abstrair esta qualidade “isento” do caráter de 

João? Ou o que representa para nós um indivíduo ser “isento de caráter”? É um 

acidente, é a sua essência, ou é nenhum dos dois? E que propedêutica adotar para 

chegar à irredutibilidade acerca desse conceito? 

Gostaríamos de dizer que elegemos um método antes de qualquer construção, 

como o academicismo preconiza. Mas isto seria falsear o percurso, o declarar nesta 

exposição que houve um método escolhido no sentido de μετα-ρόδος-λόγος (hódos-

                                                     
1 O verbo “isentar” significa desobrigar de pagar, o que está coisa faz. 
2 O substantivo “isenção” se refere a como foi votado, com desprendimento, imparcialidade, de que 
forma foi feito. 
3 O adjetivo “isento” indica que João é íntegro, como é seu caráter. 
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logos - gr. meta-), ou um caminho que foi percorrido até o conhecimento. Não foi o 

caso. 

O conhecimento pode se dar subitamente, num lampejo. Há método para o 

lampejo? Não, o lampejo parece ser mais rápido que a capacidade de transcrevermos 

a ideia original para uma folha de papel, mesmo com uma caneta e papel na nossa 

frente. O súbito é abrupto, as boas ideias podem fugir e retornar meses ou anos 

depois, ou nem retornar.   

O pragmatismo contribuiu para entendermos melhor a isenção. A isenção 

apresenta-se como um fenômeno fronteiriço, como o proposto dentro da lógica 

triádica de Peirce4. De um lado apresenta um limite bem definido, e do outro não. A 

isenção tem um limite preciso à esquerda em nossa representação, mas à direita é 

um fenômeno fronteiriço. Há uma vagueza, uma imprecisão neste objeto abstrato, e, 

consequentemente, em sua delimitação.  

Podemos estar interpretando muitas ações como simpáticas/altruístas, 

sendo que estas ações podem ser decorrentes da condescendência referente à 

isenção. Quem poderá dizer se uma ação que se mostra como benevolente decorre 

da condescendência proveniente da relação com a isenção ou da simpatia do 

altruísmo5?  

Isto porque a condescendência promovida pela isenção é na direção da 

complacência, por conveniência e não por afinidade advinda de uma impressão 

agradável. A isenção condescende para o bem, independente de semelhança na 

forma de pensar, podendo assumir posições-limite, mas invariavelmente se mantém 

entre a imparcialidade e a “pouca” beneficência, na falta de uma escala de valores 

que expresse uma possibilidade de quantificação de benevolência. 

O que podemos asseverar é que uma adesão em relação à não-maleficência 

decorre da isenção, conforme a representação abaixo:  

                                                     
4 PIRES, Jorge de Barros and SILVEIRA, Lauro Frederico Barbosa da. Indeterminação e fenômenos 
fronteiriços: considerações segundo o ponto de vista do pragmatismo peirceano. Trans/Form/Ação 
[online]. 2013, vol.36, n.2 [cited 2020-05-18], pp.219-240. Available from: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
31732013000200013&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0101-3173.  http://dx.doi.org/10.1590/S0101-
31732013000200013. 
5 Junnior Neto, F. A., & Martins Passos, I. (2019). Simpatia e altruísmo moral em David Hume. Intuitio, 
12(1), e32091. https://doi.org/10.15448/1983-4012.2019.1.32091 
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           A seta contínua preta corresponde à imparcialidade, o início da isenção, e tem um limite  
bem definido. 
A seta tracejada roxa corresponde ao impreciso fenômeno fronteiriço entre a condescendência 
da isenção e os conceitos de altruísmo/abnegação.  

 

No que concerne à lógica, segundo D’Ottaviano 6 , “Peirce acrescenta aos 

valores de verdade V (verdadeiro) e F (falso) da lógica clássica aristotélica bivalente, 

um terceiro valor de verdade L, definido como valor limite, que corresponde a um 

valor indeterminado de verdade”. 

Este terceiro valor de verdade L da lógica ternária (ou triádica) de Peirce 

aplica-se à isenção, pois qualquer lógica deôntica nos parece um reducionismo 

incompatível da realidade da isenção. Mas por que um segundo valor é verdade para 

algo que entendemos muito pouco? Porque a isenção não é observada 

corriqueiramente, é quase inobservável, sua percepção é dada por harmonia nas 

relações, é objeto que se relaciona a exceções, e não a regras comuns à maioria.  

Lembremos que o inobservável era a regra até a experiência do primeiro cisne 

negro. Até esta observação, todos os cisnes eram brancos. A razão deve buscar na 

natureza a sua conformidade. Se Aristóteles pode propor uma lógica para eventos 

futuros (contingenciais) como um terceiro valor verdade, por que não se justificaria 

um valor de verdade para a abstrata isenção, que nunca se apresentou para toda 

uma tradição filosófica como um conceito? 

                                                     
6  D’OTTAVIANO, Ítala M. Sobre a lógica trivalente de Charles Peirce. Disponível 
em:<https://www.pucsp.br/pragmatismo/dowloads/eip_15/15th_imp_itala_d_ottaviano_sobre_a_log
ica_trivalente_de_charles_peirce.pdf>Acesso em: 04 dez. 2019. 

MALEFICÊNCIA ISENÇÃO BENEFICÊNCIA
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Imaginemos um pesquisador que deseje aplicar o método pragmatista de 

Peirce para a filosofia da ciência e da mente, sem saber como o fazer. Ele precisaria 

entender como Peirce valorizava a obra de William Whewell, criador da palavra 

“cientista” no lugar de “homem das ciências”. Whewell desenvolveu uma teoria 

indutiva do conhecimento científico na qual toda a validação indutiva de 

conhecimento deve ser posta à prova por testes de predição, consiliência e 

coerência7. Whewell cunhou o termo consiliência8, dentre outras contribuições para 

a ciência9. Peirce menciona que:  

 

“Whewell, é verdade, estava fazendo um bom trabalho”10. “Em nossos dias, os 

escritos de Whewell, Mill e Herschel fornecem alguns dos melhores relatos dos 

métodos de pensamento da ciência” 11 . “Whewell descreveu o raciocínio da 

mesma maneira que parecia para um homem profundamente familiarizado com 

vários ramos da ciência, pois somente um pesquisador genuíno pode conhecê-

los, e acrescentando a esse conhecimento um conhecimento pleno da história 

da ciência”12. “As visões de Whewell sobre o método científico me parecem mais 

verdadeiras que as de Mill”13. 

 

Peirce denominou como predesignação ao equivalente a “uma hipótese só 

será admitida com base no ter sido verificada por previsão bem-sucedida”14, o que 

em muito se assemelha com a predição de Whewell 15 . De acordo com estas 

                                                     
7 Topic 3. Philosophy of Science: Confirmation. In: Snyder, Laura J., "William Whewell", The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy (Spring 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 
<https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/whewell/>. 
8 Blackburn, Simon. Dicionário Oxford de filosofia, Zahar, 1997, pg. 73, 
9 Os neologismos “ciência” e as palavras “ânodo” e “cátodo” são de Michael Faraday. 
10 Peirce: CP 1.15. 
11 Peirce: CP 1.29. 
12 Peirce: CP 1.70. 
13 Peirce: CP 1.404. 
14 Peirce: CP 2.739. 
15  “As hipóteses devem predizer fenômenos, "pelo menos todos os fenômenos do mesmo tipo", 
explicou Whewell, porque "nosso consentimento com a hipótese implica que ela é verdadeira em todos 
os casos particulares. O fato de esses casos pertencerem a tempos passados ou futuros, que eles 
tenham ou não tenham já ocorrido, não faz diferença na aplicabilidade da regra a eles. Como a regra 
prevalece, inclui todos os casos". A colocação de Whewell aqui é simplesmente que, como nossas 
hipóteses estão em forma universal, uma hipótese verdadeira abrangerá todas as instâncias 
particulares da regra, incluindo casos passados, presentes e futuros. Mas ele também faz a afirmação 
mais forte de que previsões bem-sucedidas de fatos desconhecidos fornecem maior valor 
confirmatório do que explicações de fatos já conhecidos. Assim, ele sustentou a alegação histórica 
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postulações, a capacidade de predizer o sucesso de uma hipótese é o mesmo que 

predizer os fenômenos desconhecidos por meio da hipótese. O valor confirmatório 

da predesignação se equipara ao maior valor confirmatório da predição de Whewell. 

Parece pretensão o querer prever uma incursão científica bem-sucedida. Mas 

podemos afirmar que não. Estudos-piloto são estudos preliminares de menor escala 

muito usados na Medicina. Visam melhorar o delineamento do estudo, se necessário 

for, antes de desperdícios de tempo e recursos financeiros com o estudo principal, 

bem como verificar se o tamanho da amostra foi adequadamente estimado. Talvez 

o aspecto mais interessante deste tipo de estudo seja o fortalecimento da confiança 

dos pesquisadores. 

O pragmatismo16 de Peirce, nas palavras do próprio, “é apenas um método 

para averiguar o significado das palavras difíceis e dos conceitos abstratos”17. Sobre 

estes conceitos abstratos, Frege propôs a metáfora do terceiro reino18, distinto dos 

reinos do mundo externo sensível e do reino do mundo interno da consciência. Este 

terceiro reino abrigaria extensões incluindo números, funções, conceitos e objetos 

abstratos 19 , expressando a realidade desta não pequena dificuldade a mais na 

conceituação de um objeto abstrato: o de ter de buscar um conceito de um objeto 

abstrato, sendo que tanto o conceito como o objeto advêm deste terceiro reino 

abstrato.  

Neste sentido, a isenção é imperceptível, inobservável no espaço-tempo, mas 

não é causalmente inerte, o que destoa do que Frege propôs para um objeto abstrato 

                                                     
de que "nova evidência" é mais valiosa do que "evidência antiga". Ele acreditava que "predizer fatos 
desconhecidos que depois são verdadeiros é ... uma confirmação de uma teoria que em 
impressionabilidade e valor vai além de qualquer explicação de fatos conhecidos". Whewell alegou 
que a concordância da previsão com o que ocorre (isto é, o fato de que a previsão se mostra correta) 
é "nada estranho, se a teoria for verdadeira, mas completamente inexplicável, se não for"”. Acessado 
em: Snyder, Laura J., "William Whewell", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2019 
Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 
<https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/whewell/>. (i.n.) 
16 PICH, R. A Filosofia do Senso Comum de Thomas Reid e o "Critical Comunsensism" de C. S. Peirce. 
Cognitio, São Paulo, v.13, n.2, jul./dez., 2012, p. 279-299. 
17 PEIRCE, Charles S. “Pragmatism” In: The essential Peirce: Selected Philosophical Writings. Volume 
2 (1893-1913). Bloomington/Indianapolis: Indiana University Press, 1998b, pp. 400. 
18 Rosen, Gideon, "Abstract Objects", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2020 Edition), 
Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/abstract-
objects/>. 
19 Tyler Burge, T. Frege on Knowing the Third Realm. Mind, New Series, Vol. 101, No. 404 (Oct., 1992), 
pp. 633-650. 
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nos termos através dos quais conceituamos a isenção neste ensaio. Não é conteúdo 

da mente, nem pensamento dado o seu status quo ante. Mas também não é objeto 

concreto.  

Todavia a isenção como a propomos se enquadra como objeto do 

pragmatismo, entendemos pela escolha deste método que envolve abdução e 

hipóstase, já que a isenção é abstrata e ainda não conceituada. Se um sistema é 

capaz de acomodar uma parte de uma perspectiva filosófica, ainda que tangencial, 

não é demérito citar quem antes pensou como pensamos de forma congruente. Isto 

não significa estar afiliado a uma filosofia. 

A consiliência de Whewell nos proporcionou um “salto conjunto” do 

conhecimento, no liame dos fenômenos e fatos com as noções e teorias, pelo menos 

em alguns ramos do conhecimento.  

 

 



 

6. Imparcialidade 
 

O conceito de imparcialidade, como proposto pelo utilitarismo, um tipo de 

consequencialismo, deseja atender a esta necessidade. Jeremy Bentham, citado por 

J.S. Mill através da máxima “todos devem contar por um, ninguém para mais de um”1, 

na nossa interpretação intenciona excluir o favoritismo de indivíduos ou grupos 

específicos. É a otimização para a maximização de bem-estar ou da felicidade e a 

minimização do sofrimento. O bem-estar do maior número de pessoas é a métrica 

desta teoria ética. 

O Dicionário Oxford2 define a imparcialidade como “uma virtude fundamental, 

associada à justiça e à equidade”. Não consideramos a imparcialidade como uma 

virtude, mas como uma formalidade. A formalidade é definida como um “ato que uma 

pessoa é obrigada a cumprir de determinada maneira; regra de conduta, costume, 

preceito de civilidade; norma, convenção”, dentre outras acepções.3 

A imparcialidade é obrigação, regra, preceito de civilidade. Mas a isenção é a 

primeira virtude porque faz fronteira com a imparcialidade em direção à beneficência. 

A imparcialidade se assemelha à analogia do verbete no Dicionário Cambridge4: 

 

Por exemplo, um árbitro de basquete e suas marcações são imparciais quando 

as aplicações das regras não são afetadas por pedidos de ajuda de um time ou 

do outro. Uma aprovação da torcida para uma marcação perde a imparcialidade 

se esta atitude resulta da preferência da torcida por um dos times sobre o outro. 

A imparcialidade, nesse sentido geral, não exclui a arbitrariedade ou a garantia 

de justiça; nem requer neutralidade entre valores, pois um juiz pode ser imparcial 

entre as partes enquanto favorecendo liberdade e igualdade para todos. 

 

O árbitro é imparcial. Esta imparcialidade é obrigação ou virtude? Nesse  caso, 

                                                     
1 Mill, SJ. Utilitarianism, 1863. Disponível em: http://www.utilitarianism.com/mill1.htm 
2 Blackburn, S. Dicionário Oxford de filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997. 
3 Houaiss, A. & Villar, MS Dicionário Houaiss da língua portuguesa, 1ª ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2009. Supressões e acréscimos nossos. 
4 Audi, Robert (ed.) (1999). The Cambridge Dictionary of Philosophy. Cambridge University Press, pg. 
419. 
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como podemos considerar a imparcialidade como uma virtude 5  se faz parte da 

profissão do árbitro o ser imparcial, e o árbitro recebe honorários por isto?  

No caso da arbitragem no futebol, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) 

implantou o VAR (Video Assistant Referee, o "árbitro de vídeo"). O VAR auxilia o 

árbitro da partida a fazer ou não uma marcação quando não tem certeza suficiente 

para tal. O VAR é formado por uma equipe de árbitros de futebol. O VAR é a tecnologia 

a serviço da manutenção da imparcialidade. O árbitro não decide o resultado do jogo, 

nem no basquete e nem no futebol. Os árbitros aplicam estritamente as regras. A 

técnica e a tática dos times fazem a diferença do placar. Em tese, a melhor equipe 

vence, e por isso valorizamos o passe dos melhores jogadores, por seu talento. 

Se há melhores jogadores, há melhores árbitros. Há um ranking de árbitros de 

futebol premiados pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol 

(IFFHS). Embora o país de origem seja o critério maior, os melhores árbitros são 

selecionados, e podem receber até US$ 70 mil em copas do mundo de futebol. Não 

há interesse no resultado da partida, mas há interesse em se arbitrar bem.  

Com relação ao juiz de direito, a imparcialidade é obrigatória na sua 

incumbência. O juiz de direito é sujeito no processo, mas não como as partes 

antagônicas. O árbitro de futebol não decide o resultado do jogo, mas o juiz de direito 

decide o resultado da lide por meio de uma sentença. O juiz não tem interesse no 

resultado da lide, uma vez que as partes do processo são antagônicas. Mas assim 

como o árbitro de futebol, o juiz de direito tem interesse em ser promovido, pois as 

promoções redundam em aumento no salário. 

No Brasil, temos um sistema misto de promoção de magistrados por 

merecimento e antiguidade através de uma Lei Federal6 que, dentre outras coisas, 

orienta sobre critérios para promoções por merecimento nos tribunais. É gerado um 

relatório de produtividade de cada magistrado. Dentre estes critérios de operosidade, 

a celeridade que os processos tramitam é um deles. Homologar um acordo reduz o 

tempo médio dos processos no cômputo geral.  

                                                     
5 Blackburn, S. Dicionário Oxford de filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997. 
6  BRASIL. Lei Complementar n. 35, de 14 de março de 1979. Dispõe sobre a Lei Orgânica da 
Magistratura Nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil: seção 1, Brasília, DF, p. 3689-
3701, 14 mar. 1979.  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp35.htm 
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Nossa situação é semelhante à do juiz de direito, mas este juiz não está sub 

judice na ação judicial, sendo indicado pelo Estado. Nossa missão é árdua, o 

observar os fatos da realidade para outros e para nós mesmos, diante de pretensões 

e conflitos de interesses, e ainda estabelecer juízos de valor. Nós somos juízes de 

fato ou de realidade e de valor dos entes queridos, familiares e amigos, e até de 

inimigos; dos vizinhos, do síndico do prédio, e em superior instância, de nós mesmos.  

Por meio destes juízos aproximamos ou afastamos as pessoas de nós, e 

pensamos sobre estas decisões, e reconsideramos ou não as decisões tomadas no 

tribunal superior da consciência. Recorremos à instância superior com isenção se 

considerarmos a possibilidade de rigidez em nossas decisões e ações. E 

sentenciamos a nós mesmos a pedir desculpas, a ter remorso e a demonstrar 

arrependimento.  

A imparcialidade tem uma rigidez formal, e a isenção tem uma versatilidade. 

A imparcialidade está na isenção, mas nem sempre a isenção estará na 

imparcialidade. Talvez esta distinção seja a mais importante deste ensaio, porque 

em determinadas questões somos chamados a falar e a agir sobre o que 

consideramos adequado e pertinente em conflitos morais e de interesses sociais.  

Em nossa teoria, há uma distinção entre imparcialidade e isenção. Esta 

distinção é fundamental para entendermos o conceito de isenção. O conceito de 

isenção se aproxima do conceito de imparcialidade, mas não do conceito de 

neutralidade. 

A imparcialidade é suficiente num sistema equilibrado. O mínimo 

absolutamente necessário é a imparcialidade, pois a imparcialidade é o mínimo para 

manter as coisas no estado em que estão, se entendermos esta simetria como o 

atendimento à lei universal da não-maleficência, conforme desenvolveremos mais 

adiante.  

Se a imparcialidade tratar tudo igualmente e da mesma forma, ainda que 

mantenha as coisas como estão, corre o risco de não conseguir reduzir uma 

assimetria eu-tu-eles nos contextos morais e sociais. Se o ser isento é condescender 

para o bem viver, há um bônus em relação à conformidade com as regras por uma 

primazia da isenção na consciência dos indivíduos. 
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A isenção é uma adaptação diante de situações que exigem mais do que 

imparcialidade. Imaginemos uma torcida de um time de futebol que ocupe 80% de 

um estádio e que esta torcida comece a ofender o árbitro com palavras grosseiras. 

Este árbitro necessita de isenção para manter sua equanimidade durante o desgaste 

emocional e ao mesmo tempo não modificar o exercício racional de suas marcações. 

Um árbitro experiente talvez não tenha este problema, mas um mais jovem pode ter 

dificuldade com os xingamentos.  

Quando o indivíduo age com isenção, sai desta condição de imparcialidade. A 

isenção não é indiferença, mas condescendência, no sentido de proporcionar 

transigência na direção do bem. Em suma, a isenção está na equidade, mas nem 

sempre na imparcialidade, pois para reduzir a assimetria eu-tu-eles faz-se 

necessário mais que imparcialidade.  

 



 

7. Parcialidade e desinteresse 
 

 
Nos perderemos entre monstros 

Da nossa própria criação 
Serão noites inteiras 

Talvez por medo da escuridão 
 

Ficaremos acordados 
Imaginando alguma solução 

Para que esse nosso egoísmo 
Não destrua nosso coração 

 

A letra da música acima 1  fala de esperança, mas não deixa de apontar o 

problema do egoísmo. Para Renato Russo, o egoísmo destrói o coração como numa 

entropia. O fruto do egoísmo é a ganância do exclusivismo, o desejo e a tendência a 

excluir sistematicamente os outros. Prejudica tanto o egoísta em si como os outros 

indivíduos da coletividade. 

A parcialidade assume aspectos individuais e coletivos. Questões e demandas 

se apresentam para os indivíduos de uma sociedade e para os grupos. Quando 

falamos em parcialidade, imediatamente pensamos nas pretensões de grupos 

sociais A versus interesses de grupos sociais B. Grupos de indivíduos que têm 

pretensões e interesses em comum se agregam elaborando estratégias para atingir 

seus objetivos. 

O parcialismo destes grupos também pode estar atrelado a posturas rígidas 

frente a realidade. Cada indivíduo estimula o outro do grupo para fortalecer uma 

determinada postura, por exemplo, uma ideologia. Muitas vezes, um indivíduo pode 

ser sacrificado com sua expulsão de um grupo radical para que a finalidade se 

mantenha. Mas quem toma partido ainda pode se importar com a justiça e com a 

equidade.  

Quando este parcialismo de grupos vai sistematicamente de encontro ao 

estatuto social, temos as facções criminosas. Quando um grupo é beneficiado, outro 

pode ser privado de seus direitos, numa preferência injusta. Isto pode transparecer 

ou não. Às vezes uma assimetria nós-eles pode não ser suficientemente distinguida.  

                                                     
1 Russo, Renato. “Será.”, single do álbum Legião Urbana, escrita por Renato Russo, produzida por José 
Emílio Rondeau, EMI-Odeon Records, 1985, faixa 1. 
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Uma das maneiras de ultrapassar os limites é o favoritismo, uma forma de 

parcialidade, quando compensações ou privilégios são dados por influência, amizade 

ou parentesco sem levar em consideração valores como competência, merecimento 

e honestidade. O favoritismo vai levar em conta muitas pretensões, sendo a 

financeira a mais comum, em que uma reciprocidade perniciosa pode se instalar. 

A parcialidade é definida como “qualidade de quem toma partido a favor ou 

contra uma pessoa, uma facção etc., sem se importar com a justiça ou a verdade”2. 

Outra variação é a adoção de um “procedimento falsamente sociável” com os que 

possam ser úteis no intuito de satisfazer o interesse, como no caso do interesseiro, 

dentre as formas de simulacro. 

A parcialidade é uma forma de vício quando os interesses justos de outrem 

são aviltados ao se considerar interesses não morais, sociais e legais. Muitas vezes 

somos impelidos e em outras vezes nos sentimos compungidos a tomar parte de 

algo. Somos parciais quando favorecemos familiares, como no nepotismo político. 

Toda forma de favorecimento vai de encontro ao consequencialismo, tendo seu 

maior representante no utilitarismo de Mill, a teoria ética que melhor responde às 

necessidades sociais de imparcialidade em nossa época até o momento, salvo 

melhor juízo. 

Na contramão da parcialidade pode haver, por exemplo, o desinteresse ou a 

neutralidade que admite a existência de atos ou caracteres humanos indiferentes do 

ponto de vista moral: “Pelo que estes são os latitudinários da neutralidade, e podem 

alcunhar-se de indiferentistas, ou da coligação, e podem chamar-se sincretistas”.3 

Para nós, dificilmente um indivíduo poderia ser um latitudinário porque a 

indiferença moral nos parece improvável, pois se fossemos indiferentes com o que 

se passa à nossa volta, ainda assim não seríamos conosco e com nossos interesses, 

caso o nosso direito fosse ferido.  

Uma pedra é sem sombra de dúvidas amoral. Mas quando aceitamos o 

contrato social, não foi para “viver numa pedreira, cercados de outras rochas”, mas 

                                                     
2 Parcialidade. In Dicio, Dicionário Online de Português. https://www.dicio.com.br/parcialidade/ 
3 KANT, I, A Religião nos Limites da Simples Razão. Trad. Artur Morão. Lisboa: Edições 70.1992, 28-
29 
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em cidades, juntamente com outros seres humanos. Direitos e deveres legais são 

derivados de exigências ou pré-requisitos.  

Encontramos evidências científicas de uma pré-moralidade e padrões 

rudimentares de comportamento dito altruísta4 entre os animais. Crianças de 14 

meses de idade ajudam outras espontaneamente sem expectativa de recompensa5. 

A neutralidade, no sentido de amoralismo, não corresponde ao observado no estado 

de arte da neurociência e da psicologia moral.  

Outro padrão de desinteresse surge da apatia à realidade considerada como 

inimiga, que pode gerar uma aparência de neutralidade, como na denúncia de Byung-

Chul. Hiperinformação, digitalização e fake news podem fazer da realidade um drama 

interminável. E deste drama nossa energia vital parece ser drenada, e ficamos com 

uma aparência de indiferença moral, quando na verdade nossa força volitiva está 

reduzida.   

O que interpretamos como banalização do mal e falta de interesse, pode ser 

na verdade uma abulia, uma falta de força de vontade que se reproduz no ânimo, e 

isto transcende do individual ao coletivo. Para estarmos realmente desinteressados, 

basta não defendermos nossos interesses diante da avalanche de pretensões de 

indivíduos e grupos. 

 

 

                                                     
4 De Waal, F. B., Leimgruber, K., & Greenberg, A. R. (2008). Giving is self-rewarding for monkeys. 
Proceedings of the National Academy of Sciences, 105(36), 13685-13689. 
5 Warneken, F., & Tomasello, M. (2007). Helping and cooperation at 14 months of age. Infancy, 11(3), 
271-294. 



 



 

8. Pretensão e interesse 
 

Uma pretensão pode sinalizar uma reinvindicação de um direito por presunção 

de legitimidade. Obviamente que a pretensão pode significar um interesse que, de 

tão difícil de atingir, é considerado como mera pretensão e busca incessante. Neste 

caso, não assume conotação pejorativa, pois interesses quase que inatingíveis são 

considerados como pretensões. Todavia trataremos neste tópico do ensaio das 

pretensões contestáveis, injustificadas, infundadas, suspeitas e, possivelmente, 

espúrias. 

Algumas pretensões se manifestam como reclamações, uma vez que a 

pretensão é uma forma de reinvindicação. A reclamação legítima pode não ser 

atendida, mas não gera transtorno, porque é legítima. Mas nem sempre as 

pretensões dos outros têm valor intrínseco. A pretensão que decorre do pedido 

impertinente, a pretensão que deriva da presunção, estas têm gerado muitos 

problemas para a coletividade.  

A arrogância não deixa de ser uma pretensão, num misto de vaidade e 

sentimento egoísta. O mérito em si, tão importante para inspirar, pode ser distorcido 

nas meritocracias intransigentes, com o poder de derrubar. A arrogância é a 

pretensão de atribuir a si mesmo uma prerrogativa ou apanágio, motivada por 

insolência ou vaidade, e pode ser acompanhada por uma atitude prepotente. 

A pretensão pode ser decorrente de um impulso como numa atração sexual 

em que a pupila dilatou por desejo instintivo, ou como no caso de um alcoolista que 

deseja alterar seu estado de consciência, então a pretensão deriva de um vício. Mas 

a pretensão também pode ser consciente e calculada. A pretensão que decorre do 

egoísmo é uma reinvindicação ilegítima. Esta pretensão no sentido de reinvindicação 

que redunda em ambição e ganância não condiz com o conceito de interesse. 

O interesse tem um sentido psicológico de foco ou atenção dispensada a um 

objeto, “uma atitude caracterizada por uma necessidade ou desejo de dar atenção 

seletiva a algo que é significativo para o indivíduo, como uma atividade, objetivo ou 

área de pesquisa”1. O interesse é também definido como uma “atenção espontânea 

                                                     
1 Interest. In: American Psychological Association Dictionary. https://dictionary.apa.org/interest 



 

 

 

 

62 | Isenção  - ensaios sobre a primeira virtude 

 

dirigida para coisas correspondentes às tendências do indivíduo” ou “qualidade do 

que retém a atenção ao que importa”2. 

Inicialmente pensemos no interesse como a “participação pessoal numa 

situação qualquer e a dependência que dela resulta para a pessoa interessada”3. O 

interesse, como podemos observar, não tem o potencial da ação pretensiosa, como 

uma forma de reivindicação, pelo menos primariamente. Muitos vinculam o interesse 

com o sucesso ou felicidade. Mas aqui trataremos do interesse como o que objetiva 

trazer vantagem. Entrementes, pensamos numa pequena modificação do conceito 

acima, o interesse como a participação pessoal numa situação específica e a 

dependência da vantagem que resulta desta situação para a pessoa interessada.  

O objetivo principal do interesse na sociedade como a conhecemos é a 

vantagem. A maioria dos interesses envolve a vantagem, ainda que seja para os 

outros. Passamos a caçar e coletar em bandos de trinta indivíduos. Depois fomos 

morar em cidades por causa da conveniência, mas talvez nosso entendimento sobre 

o que seja a conveniência esteja equivocado. Temos luz, água encanada, ruas, casas 

e transporte, facilidades estas inimagináveis para os caçadores-coletores. 

O interesse pode variar desde o interesse na obtenção de uma vantagem ao 

que beneficia a si mesmo, sem a intenção de prejudicar aos outros, a uma atitude de 

benevolência para com uma pessoa e para com tudo que lhe diz respeito (e.g. uma 

utilidade pública expressa por uma figura pública)4. 

O problema não é o ter interesse, mas quando este interesse extrapola a 

autossatisfação. Como entender este limiar variável? Se a satisfação lat. 

satisfactĭo,ōnis, envolve o “pagamento de uma dívida”, então a satisfação é a de uma 

necessidade, porque pagar a dívida é quitar o débito, e não de satisfazer a uma 

sensação que extrapole a necessidade. Devemos satisfazer à necessidade ou 

satisfazer à sensação de contentamento? Porque se for assim, temos um grande 

problema aqui, pois a sensação de contentamento do pretensioso difere da sensação 

                                                     
2 Modificado de interesse in Dicionário Infopédia da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora, 2003-
2020. Disponível em: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/interesse 
3 ABBAGNANO. Nicola. Dicionário de Filosofia. 5ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
4 Houaiss, A. & Villar, MS Dicionário Houaiss da língua portuguesa, 1ª ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2009. 
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de contentamento do interessado, e a vantagem pode ter um significado diferente 

para cada um.  

Medir a satisfação de uma necessidade pela régua da sensação de 

contentamento é como medir a grandeza do tempo em metro(s), a unidade de medida 

padrão de comprimento no Sistema Internacional de Unidades (SI). Precisamos 

educar, não somente crianças, mas também os adultos por meio das novas 

andragogias, e compreender o que seja a real satisfação de uma necessidade, o que 

se considera satisfazer a um interesse. 

Finlay5 nos propõe uma atrativa definição de interesse próprio: 

 

As an approximation to a definition of self-interest, therefore, I offer the following: 

an action is in my self-interest (good for me) just in case and to the degree that 

it promotes a life containing intrinsically rewarding pursuit and/or 

accomplishment of goals that I strongly and intrinsically care about at the time 

of my pursuit/accomplishment of them. I therefore ought from the point of view 

of self-interest to perform some action A in some situation S if and only if 

performing A in S promotes such a life better than any other action, I can perform 

in S. 

Como uma aproximação de uma definição de interesse próprio, portanto, eu 

ofereço o seguinte: uma ação é do meu interesse próprio (boa para mim) apenas 

no caso e na medida em que promova uma vida contendo uma busca 

intrinsecamente gratificante e / ou cumprimento de metas com as quais me 

preocupo forte e intrinsecamente no momento de minha busca / realização. 

Portanto, devo, do ponto de vista do interesse próprio, realizar alguma ação A em 

alguma situação S se e somente se realizar A em S promover tal vida melhor do 

que qualquer outra ação que eu possa realizar em S. 

 

O interesse é ainda definido como “o que é importante, útil ou vantajoso, moral, 

social ou materialmente”6. Todavia o que se tem observado é que temos cuidado de 

nossas pretensões como úteis e vantajosas exclusivamente no sentido material, de 

                                                     
5 Finlay, S. Too much Morality. In Paul Bloomfield (ed.), Morality and Self-Interest. New York: Oxford 
University Press, 2007: 136-54.  
6 Houaiss, A. & Villar, MS Dicionário Houaiss da língua portuguesa, 1ª ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2009.  
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usufruir do rédito das oportunidades. No lugar do “nós e eles” do consequencialismo 

contemporâneo, temos tratado nossas pretensões egoístas dentro das relações 

sociais como o “eu versus eles”.  

Não há motivo para condenar o interesse de alguém em procurar o que é útil 

e vantajoso para si, quando este interesse é derivado de uma conveniência, lat. 

convenientĭa,ae, 'acordo, concórdia, ajuste entre partes' 7  ou 'assembleia, 

concordando' 8  ou derivado da comodidade, lat. commodĭtas,ātis 'proporção, 

igualdade, simetria'9, nestes significados, na similaridade do conceito de Finlay.  

Observemos que o que entendemos por conveniência hoje difere em muito 

deste sentido, tão olvidado como o da isenção. A conveniência não está 

condicionada às pretensões egoístas, a tensão do “good-for-self versus o good-for-

other” 10  nos interesses é distendida pela virtude da isenção. Pensemos numa 

negociação entre duas partes. Todos conhecemos a expressão “negócio bom é o 

negócio que é bom para as duas partes”. Esta negociação é ideal. Todavia o exemplo 

de conveniência nos negócios é melhor representado pela fala de Angela Bassett em 

sua interpretação da personagem Diane no filme The Score 11 : “meu pai era um 

advogado, homem muito esperto. E ele sempre dizia que um negócio só é bom se 

deixar ambas as partes com a sensação de que desistiram de algo”. 

Uma pretensão inconveniente difere de um interesse conveniente. Para algo 

ser conveniente, precisa – metaforicamente falando - ser como na loja de 

conveniências, “para a sua facilidade, a minha loja fica aberta por mais tempo e em 

horários em que as outras estão fechadas, e eu acabo vendendo mais por estar 

aberto”. Se na expressão “interesse é o que é importante, útil ou vantajoso, moral, 

social ou materialmente” considerarmos a conjunção “e” no lugar da disjunção “ou”, 

equalizamos a definição, pois o interesse precisa ser harmônico para não se 

transformar no fruto do egoísmo, na ganância do exclusivismo. 

                                                     
7 Ibidem. 
8  Convenience. Oxford Dictionaries API. Oxford University Press. 
https://www.lexico.com/definition/convenience 
9 Houaiss, A. & Villar, MS Dicionário Houaiss da língua portuguesa, 1ª ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2009. 
10 Noonan, J. (2002). Between egoism and altruism: Outlines for a materialist conception of the good. 
Critical Review of International Social and Political Philosophy, 5(4), 68–86. 
doi:10.1080/13698230410001702742 
11 The Score. Direção: Frank Oz. Produção: Gary Foster; Lee Rich. Paramount Pictures. 2001. 
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Desta forma, o interesse passa a se apoiar sobre outro alicerce, “o que é 

importante, útil e vantajoso, moral, social e materialmente”, pois, ao assinarmos o 

contrato social, aceitamos entender os interesses dos outros, e não somente a 

facilidade da prestação de serviços na cidade, de modo que não posso ter a 

mesquinhez de restringir o todo à minha satisfação pessoal. 

Quando nosso caráter é definido por nossas pretensões, somos escravos de 

nossas pretensões. Lembremos que um dos sinônimos da isenção é a independência 

de caráter12. Quando temos interesses, mas estes interesses não condicionam nosso 

caráter, então somos isentos. Isto define a isenção, uma espécie de mordomia.  

Para o indivíduo isento, mais vale guardar sua isenção do que fazer valer seu 

interesse de qualquer forma. Se para ter vantagem o isento precisar prejudicar 

alguém, então ele desistirá da vantagem por entender que sua isenção tem maior 

valor. A pretensão egoísta promove a ruptura da integridade, trazendo prejuízos 

incalculáveis. 

Quando falamos da distinção entre pretensão e interesse, um exemplo a ser 

citado é o de William H. C. Bartlett, engenheiro militar de West Point, mencionado por 

Varina Jefferson Davis em suas memórias publicadas em 1890: 

 

In the succeeding class, the cadet who held the first place was William H. 

C. Bartlett, of Missouri. He is a man of such solid merit and exemption from 

pretensions that I am sure he will pardon me for stating in regard to him what 

may be a useful incentive to others under like embarrassments13.  

Na classe seguinte, o cadete que ocupou o primeiro lugar foi William H. C. Bartlett, 

do Missouri. Ele é um homem de mérito tão sólido e isento de pretensões que 

tenho certeza de que ele irá me perdoar por afirmar em relação a ele o que pode 

ser um incentivo útil para os outros que sofrem vergonha. (n.n.) 

 

Bartlett foi professor de Engenharia e filosofia natural em West Point.  O  elogio 

                                                     
12 Isenção. In Dicionário infopédia da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora, 2003-2020. Disponível 
na Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/isenção 
13 Varina Davis. Jefferson Davis: Ex-President of the Confederate States of America, A Memoir by his 
Wife, Volume 1. Chapter 4. 1890. Perseus Digital Library. 
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:2001.05.0037:chapter=4&highlight=ex
emption 

https://www.perseus.tufts.edu/hopper/entityvote?doc=Perseus:text:2001.05.0037:chapter=4&auth=bartlett,william,h.,c.&n=1&type=person
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/entityvote?doc=Perseus:text:2001.05.0037:chapter=4&auth=bartlett,william,h.,c.&n=1&type=person
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/entityvote?doc=Perseus:text:2001.05.0037:chapter=4&auth=tgn,7007523&n=1&type=place
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ao caráter do cadete Bartlett incluiu sua isenção de pretensões em oposição aos 

outros que “sofrem vergonha”. Esta isenção de pretensões nos diz que ele era 

reconhecido como alguém com o caráter isento. Todo militar é interessado em que 

suas atividades na vida castrense redundem em promoções na hierarquia militar.  

Não sabemos qual o procedimento dos outros cadetes. Contudo podemos 

afirmar que o elogio faz de Bartlett um modelo para os outros (pelo menos na visão 

de quem escreve), já que ele não fazia mais que sua obrigação, sendo que os outros 

supostamente estariam em débito. Vejamos um resumo da biografia de Bartlett14: 

 

After graduating first in the West Point class of 1826, William H. C. Bartlett joined 

the Army Corps of engineers where he worked on the design of coastal 

fortifications, publishing a study with J. G. Totten on expansion in various 

building materials. In 1836 he was appointed professor of natural and 

experimental philosophy at West Point. During his over thirty years there he 

oversaw the installation of new telescopes, made detailed observations of stars 

and comets, took the first photograph made in the U.S. of a solar eclipse, and 

wrote textbooks on optics, acoustics, astronomy, and mechanics. Late in life he 

became interested in actuarial research and left West Point for employment at an 

insurance company. Bartlett was a charter member of the National Academy of 

Sciences. 

Após graduar-se em primeiro lugar na classe de West Point de 1826, William H. 

C. Bartlett ingressou no Corpo de Engenheiros do Exército, onde trabalhou no 

projeto de fortificações costeiras, publicando um estudo com J. G. Totten sobre 

a expansão de vários materiais de construção. Em 1836, foi nomeado professor 

de filosofia natural e experimental em West Point. Durante seus mais de trinta 

anos lá, ele supervisionou a instalação de novos telescópios, fez observações 

detalhadas de estrelas e cometas, tirou a primeira fotografia feita nos EUA de um 

eclipse solar e escreveu livros sobre ótica, acústica, astronomia e mecânica. Mais 

tarde, ele se interessou por pesquisa atuarial e deixou West Point para trabalhar 

em uma seguradora. Bartlett era um membro fundador da Academia Nacional  de 

                                                     
14  HOLDEN, E. Biographical memoir of William H.C. Bartlett. National Academy of Sciences 
Biographical memoirs, 1911, v. 7, p. 171. http://www.nasonline.org/publications/biographical-
memoirs/memoir-pdfs/bartlett-w-h-c.pdf 
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Ciências. 

 

Podemos observar aqui uma instanciação relacionada a um desprendimento 

característico da isenção. Bartlett foi reconhecido por seus pares por sua capacidade 

técnica. Não sabemos o motivo que o levou a deixar a carreira militar depois de 

tantos anos, mas o que este texto dá a entender é que possa ter saído de West Point 

para trabalhar com a pesquisa atuarial numa seguradora, coisa factível para um 

homem verdadeiramente desprendido. 

Outro exemplo vem do oriente. Em árabe 15أيوب بن يوسف الدين صالح, romaniz.: Ṣalāḥ 

ad-Dīn Yūsuf ibn Ayyūb16, latinizado Saladino, significa “Justiça da Fé, Joseph, Filho de 

Jó”. Saladino foi um sultão e o mais famoso dos heróis muçulmanos: “gradualmente, 

sua reputação cresceu como um governante generoso e virtuoso, mas firme, 

desprovido de pretensão, licenciosidade e crueldade”. 

Saladino é considerado historicamente como um homem no mínimo 

tolerante17: 

Talvez a virtude mais impressionante na personalidade do sultão fosse a sua 

tolerância. Saladino era perfeitamente capaz de se imaginar no lugar do Outro, 

de partilhar com esse Outro seus sofrimentos; sabia que mesmo um inimigo 

possui humanidade. Nesse sentido, esse reconhecimento de Si mesmo no 

espelho da alteridade é a antítese da reconstrução terrorista / fundamentalista 

da lenda em torno de Saladino. Sua capacidade de negociar com os príncipes 

cristãos propiciava um clima de coexistência e comércio entre os estados 

cruzados e o sultanato de Saladino que os cercava. Caravanas iam e viam, 

comerciantes árabes, judeus e cristãos estavam presentes nas principais 

cidades, antigos pontos de convergência de redes comerciais, seja lá quem fosse 

que as governasse. 

 

 Poderíamos trazer  muitas  informações  sobre  sua  vida,  mas  este  não  é  o 

                                                     
15  DEMETER, D. "Damascus – al-Madrasa al-Aziziyeh”. August 26, 2014. 
https://syriaphotoguide.com/damascus-al-madrasa-al-aziziyeh 
16  WALKER, P. Saladin. Encyclopædia Britannica. Publicada em 15 de dezembro de 2020 
https://www.britannica.com/biography/Saladin. DATA DE ACESSO 04 de janeiro de 2021. 
17 BRANDÃO, Leonardo O'Reilly; EYLER, Flávia Maria Schlee. Além do sabre e da espada: encontros e 
desencontros culturais no tempo de Saladino. 2008. 153 f. Dissertação (Mestrado em História) - 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. 
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objetivo deste ensaio, e sim a conceituação da isenção. O que podemos dizer é que 

historiadores que vasculharam fontes historiográficas primárias entenderam que a 

tolerância era uma qualidade de Saladino, mesmo reconhecendo o hábito da 

cordialidade nos relacionamentos cavalheirescos de outros líderes de sua época 

medieval.   

A virtude da isenção consiste em agir de forma interessada. Egoísmo e 

abnegação não são somente opostos, mas também extremos. A isenção na 

qualidade de virtude está na mediania da ação. Agir de forma interessada como 

propomos neste livro é a solução para o problema que precisamos resolver.  

 

EGOÍSMO ------------------ ISENÇÃO ------------------ ABNEGAÇÃO 

 

A isenção promove a ruptura com o determinismo do comportamento humano 

e revela a verdadeira potência do ser. Deixamos de nos resignar numa mera 

compreensão de como agimos para assumir o protagonismo do que podemos ser: 

isentos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Um senso moral natural 
 

A naturalidade do senso moral tem sido comprovada cientificamente. Nos 

interessa tratar deste assunto, ainda que rapidamente, pois este senso moral seria 

uma noção a respeito do que é necessário para atender à lei universal da não-

maleficência. Não haveria como uma criança discernir declarações normativas 

contidas em declarações positivas se não houvesse, no mínimo, um componente 

inato de moralidade, conforme comprovam os estudos na área de psicologia do 

desenvolvimento moral apresentados por Wynn e Bloom1: 

 

Os bebês demonstram preocupação com a dor e a tristeza dos outros, fazem 

esforços espontâneos para consolar os outros e, espontaneamente, ajudam os 

outros até a custos externos, sugerindo que ajudar os outros é intrinsecamente 

recompensador. nos primeiros meses de vida, os bebês podem identificar se uma 

interação social que ocorre entre terceiros é positiva ou negativa, e isso 

influencia sua própria atitude (atração ou aversão) em relação a quem iniciou a 

interação. também influencia a atitude deles em relação a outras pessoas que se 

envolvem com o ator - o que trouxemos chamados de julgamentos sociais de 

segunda ordem dos bebês. os bebês são atraídos para aqueles que fazem o bem 

aos outros e têm aversão aos que fazem o mal aos outros; eles mesmos (pelo 

menos na idade da infância) preferem conceder tratamento negativo a alguém 

que agiu mal em relação a outro e conceder tratamento positivo a quem agiu pró-

socialmente; e, antes de seus primeiros aniversários, eles preferem outros que 

recompensam os bons e que punem os maus. Até agora, a maioria das pesquisas 

sobre desenvolvimento em moralidade se concentrou em crianças e 

adolescentes, como pode ser visto nas contribuições deste volume atual. 

Pensamos que é chegado o momento de analisar seriamente a vida moral dos 

bebês. 

 

Façamos uma comparação do senso moral com o nativismo da gramática. A 

teoria nativista do linguista Noam Chomsky e colaboradores é uma teoria gramatical 

chamada de gramática generativa-transformacional. Para Chomsky, os 

                                                     
1 Wynn, K., & Bloom, P. (2014). The moral baby. In M. Killen & J. G. Smetana (Eds.), Handbook of moral 
development (p. 435–453). Psychology Press. 
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interlocutores enquanto falam as frases têm um conhecimento tácito da gramática 

utilizada nas sentenças que “contêm as noções de ação, processo ou estado, e, do 

ponto de vista sintático, exercem a função de núcleo do predicado das sentenças”2. 

Para Chomsky, a gramática universal é de origem inata.  

Se Chomsky considerou em sua tese como “uma ‘pobreza do estímulo’ os 

exemplos de fala aos quais as crianças são expostas, e que estas falas não contêm 

evidências suficientes para estabelecer quais enunciados são gramaticais no idioma 

que estão tentando adquirir” 3 , que diremos, pois, dos discursos envolvendo 

proposições morais, proposições estas que estão além da sintaxe das sentenças 

verbais, objeto dos estudos de Chomsky? Se os diálogos a que as crianças estão 

expostas não são suficientes para gerar a sintaxe que utilizam, o que diremos de 

contextos envolvendo comportamentos de aceitação e desacordo em situações 

envolvendo regras de moralidade? Se para Chomsky “toda infância normal é um 

experimento de privação que confirma o inatismo da gramática”4, muito mais para a 

moral, porque para entender sobre moralidade é preciso ir além da compreensão das 

regras gramaticais de uma língua. 

A ciência tem estudado com sucesso o inatismo do senso moral por meio de 

experiências envolvendo localização de genes, correlação anatomopatológica 

neurológica, desenvolvimento na primeira infância, hormônios e cooperação social, 

e ainda estudos funcionais do cérebro durante respostas a dilemas morais 

propostos. Uma das respostas é que algumas áreas cerebrais como o córtex pré-

frontal e amígdala têm sido correlacionadas por meio de estudos funcionais por 

ressonância nuclear magnética como topografias neurológicas de circuitos da 

moralidade. O córtex pré-frontal (PFC), reconhecido como sede de julgamentos 

morais, merece alguns comentários. 

Mameli & Bateson5 nos propuseram um questionário empírico para identificar 

propriedades inatas em uma coisa que se afirma ser inata de forma coloquial. A 

                                                     
2 HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, Ed. Objetiva, 2001. 
3  Griffiths, Paul, "The Distinction Between Innate and Acquired Characteristics", The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy (Spring 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 
<https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/innate-acquired/>. 
4   Ibidem. 
5 Mameli, M., and P. Bateson. 2006. Innateness and the Sciences. Biology and Philosophy 21: 155–
188. doi:10.1007/s10539-005-5144-0. 



 

 
 

 
Luiz Guilherme Cardoso Moll | 71 

 

herdabilidade “é a proporção da variação observada em uma característica 

específica que pode ser atribuída a fatores genéticos herdados”6. A espessura do 

córtex e a volumetria do cérebro são objetos destes estudos. Em adolescentes, a 

espessura do córtex pré-frontal teve herdabilidade superior a 75%7,8,9.  

Mameli & Bateson10 argumentam ainda que “uma característica é inata se, e 

somente se, aparecer de maneira confiável durante um determinado estágio 

relativamente bem definido do ciclo de vida”. Colantuoni e colaboradores estudaram 

a dinâmica temporal e o controle genético da transcrição no córtex pré-frontal 

humano em uma extensa série de cérebros post-mortem desde o desenvolvimento 

fetal até o envelhecimento. Descobriram uma onda de alterações na expressão 

gênica que ocorre durante o desenvolvimento fetal que são revertidas no início da 

vida pós-natal. Meio século depois, esse padrão de reversão se reflete no 

envelhecimento e na neurodegeneração11. 

Talvez uma ação isenta seja a mais complexa dentre todas as ações morais 

possíveis, e sua instanciação na maior parte das vezes dependa da completa 

maturação do sistema nervoso central, o que não afasta a possibilidade de 

informação genética na origem da isenção, e, neste caso, que informações 

ambientais tenham papel preponderante em sua expressão.  

Ainda não dispomos de estudos específicos sobre a isenção, e.g., não foram 

modelados dilemas morais para sua testagem por meio de ressonância magnética 

funcional para entender algum circuito neural. Estudos de susceptibilidade genética 

                                                     
6  Douet V, Chang L, Cloak C, Ernst T. Genetic influences on brain developmental trajectories on 
neuroimaging studies: from infancy to young adulthood. Brain Imaging Behav. 2014;8(2):234-250. 
doi:10.1007/s11682-013-9260-1 
7 Schmitt JE, Lenroot RK, Ordaz SE, et al. Variance decomposition of MRI-based covariance maps 
using genetically informative samples and structural equation modeling. Neuroimage. 2009;47(1):56-
64. doi:10.1016/j. neuroimage.2008.06.039 
8 Lenroot RK, Schmitt JE, Ordaz SJ, Wallace GL, Neale MC, Lerch JP, et al. Differences in genetic and 
environmental influences on the human cerebral cortex associated with development during 
childhood and adolescence. Hum Brain Mapp. 2009;30(1):163–174. doi: 10.1002/hbm.20494. 
9 Yang Y, Joshi AA, Joshi SH, Baker LA, Narr KL, Raine A, et al. Genetic and environmental influences 
on cortical thickness among 14-year-old twins. Neuroreport. 2012;23(12):702–706. doi: 
10.1097/WNR.0b013e328355a62a. 
10 Mameli, M., and P. Bateson. 2006. Innateness and the Sciences. Biology and Philosophy 21: 155–
188. doi:10.1007/s10539-005-5144-0. 
11 Colantuoni C, Lipska BK, Ye T, et al. Temporal dynamics and genetic control of transcription in the 
human prefrontal cortex. Nature. 2011;478(7370):519-523. Published 2011 Oct 26. 
doi:10.1038/nature10524 
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como o de Monaco e colaboradores12 nos ajudam a entender a normalidade através 

do estudo de doenças. O estudo de Monaco teve como objeto o distúrbio de 

linguagem chamado dispraxia verbal do desenvolvimento.  

Os autores identificaram o gene FOXP2 de padrão autossômico dominante em 

portadores do gene que não apresentavam déficits motores ou cognitivos. Este gene 

foi o primeiro gene comprovadamente relacionado com a capacidade de aprender a 

falar. Steven Pinker13 comentou que “a descoberta de um gene envolvido na fala e na 

linguagem está entre os primeiros frutos do Projeto Genoma Humano para as 

ciências cognitivas”. Hoje, pensa-se que “o FOXP2 seria apenas uma peça de um 

quebra-cabeça complexo”14, mas não foi descartada sua participação.  

Caso a falta da isenção esteja relacionada à sociopatia, então estudos sobre 

a doença poderão nos ajudar a identificar e entender esta bússola moral que 

chamamos de isenção, a partir da perspectiva genética e biopsicossocial. 

 

 

 

 

 

 

                                                     
12 Lai, C., Fisher, S., Hurst, J. et al. A forkhead-domain gene is mutated in a severe speech and language 
disorder. Nature 413, 519–523 (2001). https://doi.org/10.1038/35097076 
13  Pinker, S. Talk of genetics and vice versa. Nature 413, 465–466 (2001). 
https://doi.org/10.1038/35097173 
14 Matthew Warren. Diverse genome study upends understanding of how language evolved. Article. 
Aug 2018, Nature. https://doi.org/10.1038/d41586-018-05859-7 



 

10. A lei universal da não-maleficência 
 

Singer fala sobre a necessidade de universalidade ética nos seguintes termos: 

“a ética exige que extrapolemos o ‘eu’ e o ‘você’ e cheguemos à lei universal, ao juízo 

universalizável, ao ponto de vista do espectador imparcial, ao observador ideal, ou 

qualquer outro nome que lhe dermos.”1  

 Poderíamos adequar a reivindicação supracitada de Singer à relação entre a 

isenção e a lei universal da não-maleficência do seguinte modo: “a necessidade de 

convivência salutar exige que levemos em conta o ‘meu interesse’ e o ‘teu interesse’ 

e atendamos os requisitos da lei universal da não-maleficência com isenção, do 

ponto de vista do indivíduo concreto”. 

Como vimos no capítulo sobre a imparcialidade, a moral e a justiça imparcial 

não têm o condão de corrigir assimetrias, coisa que a isenção é capaz de fazer, 

conforme veremos em capítulo vindouro. Mas a imparcialidade é capaz de atender à 

não-maleficência por não haver pendor para o mal. A não-maleficência percorreu 

milênios até ser elencada como um dos quatro princípios da bioética por Beauchamp 

e Childress2.  

Analisemos a não-maleficência, considerada até o momento como um 

princípio universal. O dever da não-maleficência é o mais importante dos princípios 

universais para o filósofo moral W.D. Ross. Beauchamp entende o dever da não-

maleficência3 como o princípio de não produzir danos a terceiros, o chamado “do no 

harm” ou primum non nocere da deontologia médica4, derivado de um dos princípios 

do médico hipocrático: “ser útil ao doente, isto é, favorecer e não prejudicar”5. 

Poderia ser a não-maleficência mais que um princípio dentre os quatro do 

principialismo da ética médica, mais que um princípio universal, e ser uma lei 

                                                     
1 SINGER, P. Ética Prática. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 
2 Encyclopedia of Bioethics, 3rd ed., edited by Post SG, New York, Macmillan Reference USA, 2004. 
3 Beauchamp TL, Childress IF. Princípios de Ética Biomédica, pg. 45. Loyola; 2002. 
4 Ethics Background – Respect, Justice, Nonmaleficence, Beneficence. Adapted with permission from 
Laura Bishop, Ph.D., Kennedy Institute of Ethics, Georgetown University. Acessado em: 
https://www.nwabr.org/sites/default/files/Principles.pdf 
5 Rebollo, Regina Andrés. O legado hipocrático e sua fortuna no período greco-romano: de Cós a 
Galeno. Sci. stud. [online]. 2006, vol.4, n.1 [cited 2020-07-16], pp.45-81. Available from: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-
31662006000100003&lng=en&nrm=iso>. ISSN 1678-3166.  https://doi.org/10.1590/S1678-
31662006000100003. 
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universal? Pensamos que sim. Vejamos algumas proposições que podem viabilizar 

essa hipótese: 

a) Toda beneficência é uma não-maleficência, pois a maleficência é o antônimo da 

beneficência. 

b) Todo respeito pelo que consensualmente merece ser estimado é uma não-

maleficência, pois todo desrespeito a isto é uma maleficência. 

c) Toda tolerância a uma margem de erro admissível em relação a um padrão aceito 

pelos pares é uma não-maleficência, pois a intolerância a isto é uma 

maleficência. 

Podemos estabelecer um padrão de decomposição das palavras beneficência, 

respeito e tolerância nas acepções detalhadas e estabelecer uma intersecção num 

diagrama com elementos comuns entre estes conceitos e a não-maleficência. Numa 

pluralidade de princípios e virtudes, em todos os exemplos poderíamos estabelecer 

uma representação gráfica com algumas intersecções.  

A tolerância e o respeito não deixam de estar interligados porque para 

verdadeiramente tolerar é preciso respeitar, e vice-versa, além de tolerância e 

respeito apresentarem intersecção com os conjuntos da não-maleficência e 

beneficência. Mas tolerância e respeito têm seus significados próprios, como que 

suas “vidas próprias”, o que justifica não estarem totalmente englobados por outros 

conjuntos neste diagrama: 
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Sendo a não-maleficência uma lei universal, este diagrama é indicativo da 

ubiquidade da Lei da não-maleficência, necessária para orientar ações morais e dos 

legisladores na elaboração de leis. 

Vittorio Bufacchi6 argumenta em seu trabalho no campo da teoria política e 

social que “o princípio da não-maleficência, primum non nocere, tem raízes 

profundas na história da filosofia moral, sendo endossado por Mill, WD Ross, Hart, 

Popper e Bernard Gert”; ele propôs que a não-maleficência é um princípio da justiça 

social. Pensamos que a não-maleficência é mais que um princípio da bioética 

médica ou da justiça social. 

Se a imparcialidade atende à não-maleficência, então a isenção também a 

atende. A falta de conhecimento sobre a isenção dificulta a manutenção da 

imparcialidade por não haver um excedente na conta, e disso resulta a necessidade 

de educação para a isenção. 

  Não há mais a necessidade de um imperativo categórico, não precisamos 

mais agir segundo uma máxima universalizável, pois a lei universal da não-

maleficência está lá, independente de meu querer que um princípio subjetivo de ação 

seja universal; ela é uma lei universal, de tal forma que tanto a realização de uma boa 

ação quanto a não realização de uma má ação é algo que depende de nós.  

Há um apelo universal na não-maleficência no sentido que demanda de todos 

os sujeitos uma responsabilidade pelo seu ato em vista de um fazer o bem e evitar o 

mal a outrem. O seu não cumprimento é uma violação moral.   

Temos que atender somente à lei cósmica da não-maleficência. Mas como 

atender às exigências desta lei? Inocência, respeito, tolerância e isenção são os 

conceitos capazes de nos fazer viver de forma pacífica e ordenada. Como vimos no 

capítulo sobre a imparcialidade, esta é suficiente num sistema equilibrado, é o 

mínimo para manter as coisas na condição em que estão, se entendermos esta 

posição como o atendimento à lei universal da não-maleficência. 

Mas como vimos nos capítulos introdutórios deste pequeno ensaio, temos um 

débito a quitar com o planeta e com a raça humana; precisamos de algo maior que a 

imparcialidade, capaz de somente manter uma conta zerada, o que não é o caso, 

                                                     
6 BUFACCHI, Vittorio. Justice as Non-maleficence. Theoria, v. 67, n. 162, p. 1-27, 2020. 
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dado nosso grande débito. Se a imparcialidade atende à não-maleficência, e a 

isenção é mais que a imparcialidade, então a isenção atende à lei universal da não-

maleficência, excedendo os limites do necessário, por ser a primeira virtude. 

Passemos agora a uma possível ontologia da isenção. 

 



 

11. A ontologia da isenção 
 

A isenção é um conceito de valor inestimável que merece ser profundamente 

estudado por todos. O percurso aqui apresentado visa somente um mínimo que 

possibilite sua conceituação.   

Por que uma ontologia da isenção e não uma metafísica da isenção? Como 

metafísica entendemos aqui um “conjunto de reflexões que visam a explicação 

racional da realidade, partindo da experiência, mas ultrapassando-a, de forma a 

chegar a realidades que a transcendem”1. A acepção de ontologia que intitula este 

capítulo diz respeito ao redescobrir de um sentido olvidado da isenção, e sua 

ontologia poderia ser comparada a um estudo embriológico ou a uma escavação 

arqueológica. 

Investiguemos agora as relações mais gerais da isenção dentro de nossa 

proposta de trazer maior poder explicativo a uma possível teoria ética com base na 

isenção como a primeira virtude. Esta teoria precisa se apoiar na realidade e explicar 

a experiência passada, pois um dia a realidade da isenção transcendeu o que hoje é 

de conhecimento notório e usual no senso comum, a saber, o sentido tributário de 

isenção de impostos.  

 

Aproximações assistemáticas 

 

Nosso percurso iniciou com apreensões de variantes ou de instanciações 

particulares. No caso da isenção, de suas instanciações, algumas já foram 

apresentadas nos capítulos anteriores. Pressupomos que o tecido do cotidiano nos 

traz uma ampla gama de informações. Dentre estas informações, uma nos chamou 

a atenção: a latência no uso da palavra isenção. Muito embora a isenção seja uma 

palavra hodiernamente utilizada, seus limites de utilização estão quase que 

circunscritos às áreas do direito penal e do direito tributário. Desta forma, nada mais 

natural do que começar pela isenção de impostos. 

                                                     
1  Metafísica. in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora, 2003-2020. 
Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/metafísica 
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Não há um conceito jurídico pacificado sobre a isenção de impostos até os 

dias de hoje no direito tributário brasileiro. Os impostos têm planos abstratos e 

concretos de discussão, “mas até hoje não está pacificado na doutrina o conceito de 

isenção”, conforme perspicaz observação do jurista Kiyoshi Harada2.  

Enquanto alguns entendem que a isenção seria uma indulgência de 

pagamento do tributo após a incidência da norma jurídica definidora do fato gerador, 

outros questionam o porquê de primeiro fazer surgir a obrigação tributária, de 

formalizar o crédito tributário relativo à obrigação nascida, para depois desobrigar o 

contribuinte, pois isto seria uma remissão e não propriamente uma isenção.  

O problema deriva do fato de que a isenção se situa no plano abstrato, 

enquanto a remissão tem natureza de efeito concreto na norma. Ora, não parece 

lógico fazer incidir a tributação para depois eximir do tributo. A princípio, a isenção 

de imposto seria o imposto nem recair sobre a pessoa do contribuinte. Entrementes, 

poderia a isenção, neste caso objeto quasi abstrato, ter outro significado além de 

desobrigação por meio da lei de isenção de impostos para pessoas com deficiência?  

A isenção se apresentou como uma noção fugaz nas primeiras observações. 

É um abstrato indelével. Não temos uma consciência expressa da isenção, não a 

pensamos como objeto de reflexão. A isenção se apresenta como latência. Notamos 

que a isenção é regularmente observada, pois para uma regra pode haver uma 

exceção, e a isenção é esta exceção. A isenção é uma exceção, qualquer abstração 

a seu respeito parece perder-se de vista; ela é infungível. Como nas agnições das 

tragédias, somente ao final passou a ser reconhecida. 

Estaria a isenção para a consciência assim como uma Egéria para o Numa 

Pompílio? A isenção é mediata nos contextos, quase subliminar, uma palavra pouco 

utilizada na linguagem coloquial, mas paradoxalmente cristalizada nas leis sociais. 

A isenção de imposto de renda para portadores de doenças graves é o primeiro 

exemplo, o mais conhecido.  

Consideremos a força desta palavra emblemática, sequer conceituada 

filosoficamente e que foi incrustada diretamente na lei: doentes graves e pessoas 

com deficiência são considerados dignos de ser desobrigados de pagar imposto de 

                                                     
2 Harada, K. Isenção: conceituação interminável. 5 de agosto, 2019 
http://www.haradaadvogados.com.br/isencao-conceituacao-interminavel/ 
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renda, pois nossa sociedade se reúne e diz para os doentes graves e pessoas com 

deficiência que são exceções à regra, que eles têm necessidades especiais de 

órteses, próteses e medicamentos, que eles têm dificuldades de acessibilidade, e, por 

causa dos princípios jurídicos da capacidade contributiva da dignidade da pessoa 

humana e do não confisco, ajustamos uma assimetria de falta de oportunidade com 

uma medida legal, no intuito de trazer paridade. 

O segundo exemplo é a isenção de pena ao agente que pratica fato cuja 

lesividade é insignificante, e.g., roubar um pão para comer, ou mesmo quando o réu 

tem sua pena comutada, ou até o indulto, a absolvição da pena, mesmo sendo 

considerado culpado. 

Em terceiro, a isenção de ânimo, definida como um estado de espírito 

tranquilo, imparcial, desarmado de sentimento hostil ou preconcepções, 

absolutamente necessária no depoimento de uma testemunha que deve falar em um 

tribunal de acordo com sua consciência, ou para o juiz que está encarregado de julgar 

com imparcialidade.  

Poderíamos ainda citar a imunidade profissional dos advogados, a imunidade 

parlamentar de políticos e a imunidade diplomática do corpo consular3 como formas 

de isenção, pois prerrogativas são aplicadas, inclusive isenção/restituição de 

tributos. 

A isenção é uma situação de exceção, condicionada por uma circunstância ou 

realidade muito peculiar. Esteve presente na proposta do Rei Saul para o hebreu que 

matasse o filisteu Golias (1 Sm 17:25). Havia isenção de impostos para os 

descendentes de Maomé no Império Otomano e na exkousseia bizantina (ἐξκουσσεία, 

do lat. excusatio4, “liberação”), como uma forma de privilégio. 

Entrementes, excluindo-se estes exemplos jurídicos tributários e penais, onde 

mais estaria manifesta a isenção? Nossa pesquisa teve como ponto de partida os 

                                                     
3  BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Privilégios e Imunidades de Missões Diplomáticas. 
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/representacoes-diplomaticas-estrangeiras-no-brasil/18169-
acordos-internacionais 
4 Bartusis, M. (1991). Exkousseia. In The Oxford Dictionary of Byzantium. Oxford University Press. 
Retrieved 18 Apr. 2021, from 
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195046526.001.0001/acref-
9780195046526-e-1871. 
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dicionários filosóficos, mas o verbete isenção não estava nos dicionários filosóficos 

de Abbagnano, Routledge, Cambridge, Oxford ou de Ferrater Mora.  

A isenção passou para a prática sem ser conceituada filosoficamente; a 

isenção é o insólito, ela é fruto de uma realidade constituída de pequenos fragmentos 

visíveis, leis e privilégios. O bizarro, o insólito e o excêntrico 5  não provêm do 

imaginário intangível ou do supranatural, o nautilus com suas espirais convolutas, e 

o cisne negro, sem os hábitos migratórios dos cisnes brancos estão na natureza, 

para nosso fascínio. A isenção não se comporta como outras palavras. Vejamos 

algumas instanciações extraídas de textos antigos: 

 

But if once you have gained exemption from sorrow and fear, will there any longer 

be a tyrant for you, or a tyrant's guard, or attendants on Caesar6? 

 

Mas se você tiver obtido isenção da tristeza e do medo, haverá mais algum tirano 

para você, ou um guarda de tirano, ou subordinados de César? 

 

Este excerto de Epicteto, estoico interessado em responder ao 

questionamento sobre como uma pessoa pode se tornar moralmente boa, nos afirma 

retoricamente que não haverá opressão e violência para o homem livre do desânimo 

e da pusilanimidade. Em seus Discursos, Epicteto afirma que as vicissitudes não têm 

o condão de mudar o ânimo de um homem, por piores que sejam. 

 

Who hateth nought 

Of all which lives, living himself benign, 

Compassionate, from arrogance exempt, 

Exempt from love of self, unchangeable 

By good or ill; patient, contented, firm7 

                                                     
5 A isenção merece os adjetivos bizarro, insólito e excêntrico. A isenção se opõe ao estilo de vida 
comum, é excepcional, extravagante. 
6 The Discourses of Epictetus, with the Encheridion and Fragments, Book 3 chapter 24. Epictetus. 
George Long. translator. London. George Bell and Sons. 1890. Perseus Digital Library. 
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0236:text=disc:book=3:chapt
er=24&highlight=exemption 
7 The Bhagavad-Gita: Chapter 12: Of the Religion of Faith. Translated by Edwin Arnold 
[1885]. https://www.sacred-texts.com/hin/gita/bg12.htm 
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Quem a ninguém detesta 

De todos os que vivem, vivendo benigno a si mesmo, 

Compassivo, isento de arrogância, 

Isento do amor a si mesmo, imutável 

Por bem ou por mal; paciente, contente, firme. 

 

A canção do bem-aventurado ou Bhagavad-Gita recomenda o caminho do 

reto-agir, equidistante do falso-agir e do não-agir na tradição hindu8. Enquanto o 

não-agir é um caminho místico para não aumentar o débito cármico por uma entrega 

a uma total inatividade, o abismar-se numa meditação passiva, e o falso-agir, um 

agir por amor ao ego; o reto-agir por amor ao eu verdadeiro (dharma) por meio do 

karma-yoga é o melhor caminho, a ação desinteressada, no sentido de indiferença 

aos resultados. Estas instruções podem ser observadas no trecho do poema que se 

desenrola a partir de um profundo dilema ético comum a todos nós.  

 

From this suspicion, if not even my past life, my character, my dictatorship and 

five consulates can defend me, together with so much glory won in the 

countryside and at home, that I tend to be more satisfied than anxious, that my 

years are at least bring exemption. For what rivalry can I have with a man who is 

not even contemporary with my son9? 

A partir dessa suspeita, se nem minha vida passada, meu caráter, minha ditadura 

e cinco consulados possam me defender, juntamente com tanta glória 

conquistada no campo e em casa, que me inclina a ficar mais satisfeito do que 

ansioso, que meus anos pelo menos tragam isenção. Pois que rivalidade posso 

ter com um homem que nem sequer é contemporâneo com meu filho? (n.n) 

 

Titus Livius comenta que a trajetória pessoal e pública de Quintus Fabius 

Maximus o deixava satisfeito e o fazia habilitado a estabelecer críticas a Publius 

Cornelius Scipio Africanus Maior, militar que ameaçava uma incursão na África sem 

                                                     
8 Huberto Rohden. Bhagavad Gita: a sublime canção. São Paulo: Martin Claret, 2000.  
9 Titus Livius (Livy), The History of Rome, Book 28, Chapter 40, Verse 9 (ed. Frank Gardener Moore, 
Professor Emeritus in Columbia University). Perseus Digital Library. 
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.02.0159:book=28:chapter=40&hi
ghlight=exemption 
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o consentimento prévio do senado romano. Se nem toda a vida a serviço da 

República Romana fosse suficiente, a isenção trazida pelos anos qualificaria o 

patrício para comentar o fato. Aqui temos outra instanciação relacionando a isenção 

com a temperança advinda da maturidade, a moderação que advém com a 

senescência, pois na sequência Quintus Fabius Maximus utiliza da retórica para falar 

de sua idade avançada. 

Como podemos ver, em suas acepções primevas, a isenção extrapolava sua 

atual utilização fiscal e jurídica. Aqui faremos um comentário particular: houve uma 

perda incalculável com a hipotrofia do significado da isenção. 

 

Dicionários analógicos 

 

Um dicionário nunca é um problema. Mas suas múltiplas conotações podem 

despistar como uma cortina de fumaça àquele que procura por um significado. Quem 

lê a definição de uma palavra no dicionário, lê a sua conotação, um inventário de 

acepções. O objeto da lexicografia está além de seu sentido referencial, de sua 

denotação. Este além-termo decorre da modificação dos lexemas pela cultura, da 

subjetividade no uso da palavra e até de associações afetivas. Na conotação, as 

palavras se entrecruzam analogicamente, em múltiplos sentidos, por vezes até 

antagônicos, mesmo não sendo antônimos. Estes sentidos adentram no virtual de 

Saussure. Inventariar este patrimônio da isenção foi nossa proposta inicial. 

A palavra isenção é uma polissemia, e nossos estudos tiveram como base 

inicial o verbete isenção nos dicionários Houaiss e Caldas Aulete da língua 

portuguesa: 

Dicionário Houaiss 

1. desprendimento moral; desinteresse. 

2. caráter ou condição daquele que não é parcial; equidade. 

FIGURADO (SENTIDO)•FIGURADAMENTE 

3. esquivança em amor; desdém, desprezo. 

4. liberação daquilo a que se estava preso por dever; desobrigação. 

JURÍDICO (TERMO) 
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5. ato ou efeito de eximir alguém ou algo de uma responsabilidade ou 

do cumprimento de uma obrigação, encargo ou ônus. 

Dicionário Caldas Aulete 

Substantivo 

imunidade, esquivança, irresponsabilidade, inviolabilidade, 

independência, licença, cessão, exoneração, dispensa, ressalva, 

absolvição, franquia, franqueza, renúncia, abandono, remissão, 

resgate, desobrigação, alívio, exculpação; imunidade diplomática, 

imunidade parlamentar (depr.). 

Adjetivo 

isento, livre, em liberdade, franco de porte, imune, desobrigado, 

privilegiado, escápole, licenciado, solto, soluto, eximido, dispensado, 

irresponsável, desobrigatório, desimpedido, desembargado, 

exonerado. 

Verbo 

estar (isento e adj.); ser (isento e adj.), eximir, isentar, dispensar, 

relevar, aliviar, deixar passar, relaxar, desliar, desligar, conceder 

isenção, resgatar, desencarregar, alijar da responsabilidade de, 

desresponsabilizar; passar a mão na cabeça de alguém (pop.); 

descarregar em outrem o panal, arrumar em outrem o panal; 

ressalvar, franquear, privilegiar, descoimar; eximir-se da 

responsabilidade, declinar a responsabilidade; fugir com o corpo, 

furtar o corpo a, livrar-se, descarregar-se, sonegar-se, furtar-se, 

esquivar-se, poupar-se, eximir-se, subtrair-se, lavar as mãos de, 

lavar sua testada, evitar comprometer-se, desobrigar-se, isentar-se 

da obrigação, desligar-se; tirar o seu da reta (pleb.); estar acima da 

lei. 

 

Mas o verbete atualizado do Dicionário Aulete Digital10 tem duas acepções de 

especial interesse para nosso ensaio: 

 

2. Nobreza ou independência de caráter; DIGNIDADE, NOBREZA 

                                                     
10 AULETE, Caldas. Aulete Digital - Dicionário contemporâneo da língua portuguesa: Dicionário Caldas 
Aulete, versão online, acessado em http://www.aulete.com.br/isenção 
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3. Qualidade ou condição de quem é imparcial, neutro; 

IMPARCIALIDADE. 

 

Um dicionário informal 11  traz outro curioso significado, como o de “não 

sacrificar a sua opinião à própria conveniência, nem para satisfazer a terceiros”. A 

semelhança/dessemelhança de sentidos está posta, numa conotação de inexorável 

anonimato. O conceito de isenção não parece ser desdém ou indiferença. 

Perguntemos às pessoas com deficiência se a isenção de impostos não importa. A 

esquivança em amor, indiferença, desdém, abandono, apesar de estarem na 

sinonímia, não se coadunam com o conceito filosófico de isenção. Uma coisa é o 

indivíduo se isentar de algo, e outra a isenção em si.  

Em nossa abstração, a entrada lexical ‘dignidade de caráter’ foi o objeto 

abstrato inicial, longe de ser uma ideia clara e distinta, dada a multiplicidade de 

acepções. São condições necessárias para a isenção o ser exceção, desobrigar, 

deixar livre, ter a ver com o ato ou com a situação que envolva o caráter, a dignidade 

e a imparcialidade. Esta seria a primeira camada da escavação.  

Por fim, no que diz respeito ao propósito deste ensaio, de todos os dicionários 

o que melhor definiu a isenção de caráter como passaremos a demonstrar foi o 

dicionário português Infopédia12: “libertação; independência de carácter”. 

Chegamos a uma conceituação da isenção a partir de instanciações 

particulares da experiência sensível, de objetos quasi abstratos como leis, tomamos 

ciência da significância da palavra isenção em seu sentido mais profundo a partir da 

observação dos exemplos muito particulares (isenção de ânimo, isenção de imposto 

de renda etc., sendo a palavra aplicada nos campos legal e tributário, 

respectivamente). O seu significado linguístico veiculou representações particulares 

que se integralizaram na formação de um conceito. 

Muitas palavras são apreendidas a partir dos sinônimos de um dicionário, e 

nem toda a palavra tem uma significância tão profunda. A conceitualização de 

isenção está avalizada na concepção de categoria linguística, o que uniria uma 

                                                     
11 Significado de Isenção. https://www.significados.com.br/isencao 
12 isenção in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora, 2003-2020. Disponível 
na Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/isenção 
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categoria seria o que Wittgenstein chamou de “semelhanças de família”, “uma rede 

de complexas semelhanças, que se envolvem e se cruzam mutuamente”.13 

A conotação reporta-se a um sistema segundo de significação, o que origina 

sentidos ou valores diferentes do significado referencial ou denotativo do signo. Foi 

Mill quem mencionou pela primeira vez a dicotomia entre conotação e denotação em 

seu System of Logic (1843)14. 

Na perspectiva lógico-filosófica, a denotação é compreendida como extensão, 

e a conotação é vista como sinônimo de compreensão. Relativamente à linguística, 

o termo conotação é introduzido por L. T. Hjelmslev; a conotação não corresponde à 

significação primária de um termo15. Para Jakobson, a denotação equivale à função 

referencial da linguagem e é objetiva16. Denotar é expor a palavra à nudez, ao seu 

significado mais primitivo17:  

 

Segundo Leibniz, existe nas palavras um primeiro significado (première 

signification). A análise das palavras em si poderia ensinar-nos conexões que a 

análise dos seus significados evidentes (notions) não pode fornecer por meio da 

razão. Esse método seria aplicável inclusive para as preposições, pois nelas 

sempre existem primordialmente significados como lugar, distância e 

movimento.  A partir deles nasceriam outras noções. Comparação multilíngue 

das palavras. A necessidade de provar a relação etimológica mediante 

regularidades e correspondências.  

 

Algumas etimologias 

 

Identificamos algumas origens para a palavra isenção. Embora os léxicos 

mencionem a origem latina da palavra, a isenção esteve presente desde a Idade 

Antiga.  

                                                     
13 Cf. WITTGENSTEIN. Philosophical Investigations.  
14  Connotation/ denotation. Chapman, Siobhan, and Christopher Routledge, eds. Key Ideas in 
Linguistics and the Philosophy of Language. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009.  
15 conotação in Infopédia [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2020. [consult. 2020-05-26 17:01:21]. 
Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/$conotacao 
16 denotação in Infopédia [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2020. [consult. 2020-05-26 17:06:31]. 
Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/$denotacao 
17 Viaro, M. E. (2013). Uma breve história da Etimologia. Filologia e Linguística Portuguesa, 15(esp.), 
27-67. https://doi.org/10.11606/issn.2176-9419.v15ispep27-67 
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Do hebraico פטור (translit. patuwr), definição curta de ‘aberto’, ‘dispensado’ 

conforme o léxico de Strong18. Os levitas, uma das tribos dos hebreus, eram isentos 

de trabalhar por causa do sacerdócio no templo: “os cantores, chefes de famílias 

levitas, permaneciam nas salas do templo e estavam isentos de outros deveres, pois 

dia e noite se dedicavam à sua própria tarefa” (1 Cr 9:33). 

Do grego ατέλεια19  (translit. atéleia), que pode significar isenção em língua 

grega helenística, sendo que no grego moderno é utilizado o advérbio ατελώς como 

sinônimo para ‘grátis’20:  

 

ἄνδρες δικασταί, μάλιστα μὲν εἵνεκα τοῦ νομίζειν συμφέρειν τῇ πόλει λελύσθαι τὸν νόμον, 

εἶτα καὶ τοῦ παιδὸς εἵνεκα τοῦ Χαβρίου ὡμολόγησα τούτοις, ὡς ἂν οἷός τ᾽ ὦ, συνερεῖν. 

ἔστι δ᾽ οὐκ ἄδηλον, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοῦθ᾽, ὅτι Λεπτίνης, κἄν τις ἄλλος ὑπὲρ τοῦ νόμου 

λέγῃ, δίκαιον μὲν οὐδὲν ἐρεῖ περὶ αὐτοῦ, φήσει δ᾽ ἀναξίους τινὰς ἀνθρώπους εὑρομένους 

ἀτέλειαν ἐκδεδυκέναι τὰς λῃτουργίας, καὶ τούτῳ πλείστῳ χρήσεται τῷ λόγῳ. 

Gentlemen of the jury, it is chiefly because I consider that the State will benefit by the 

repeal of this law, but partly also out of sympathy with the young son of Chabrias, that I 

have consented to support the plaintiffs to the best of my ability. It is clear, men of Athens, 

that Leptines and anyone else who defends the law will have nothing fair to say in its favor 

but will urge the unworthiness of certain persons who have used their exemption as a 

means of shirking the public services, and he will take his stand chiefly on that ground. 

Senhores do júri, é principalmente porque considero que o Estado se beneficiará com a 

revogação desta lei, mas em parte também por simpatia pelo jovem filho de Chabrias, 

que consenti em apoiar os demandantes da melhor maneira possível. É claro, homens de 

Atenas, que os leptinos e qualquer outra pessoa que defenda a lei não terão nada justo a 

dizer a seu favor, mas exortarão a indignidade de certas pessoas que usaram sua isenção 

como meio de esquivar-se dos serviços públicos, e ele assumirá sua posição 

principalmente nesse terreno. 

                                                     
18 Strong, James. Dicionário Bíblico Strong: Léxico Hebraico, Aramaico e Grego de Strong. São Paulo: 
Sociedade Bíblica do Brasil, 2002. 
19 Morris, R. Monastic exemptions in tenth- and eleventh-century Byzantium. Chapter 8. Pg. 204 In 
Davies, W., & Fouracre, P. (Eds.). (1995). Property and Power in the Early Middle Ages. Cambridge: 
Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511628665 
20 Foram usadas duas versões do texto e tradução livre de Demosthenes. Demosthenis Orationes. ed. 
S. H. Butcher. Oxonii.e Typographeo Clarendoniano. 1903, e Demosthenes, Against Leptines. 
Demosthenes with an English translation by C. A. Vince, M. A. and J. H. Vince, M.A. Cambridge, MA, 
Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1926. In Perseus Digital Library. 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0072:speech=20:section=1&hi
ghlight=exemption 
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Nos chama a atenção a acusação por uma indignidade ligada ao mau uso de 

uma isenção, por assim dizer. Aqui há uma ligação entre isenção e dignidade de 

caráter, uma legítima parte da axiologia a ser tratada futuramente. 

Ainda do gr. ἐλεύθεροί (eleutheroi) do Novo Testamento, a mesma palavra 

usada no contexto de isenção de impostos em Mt (17:26) também é usada para falar 

de liberdade espiritual conforme Jo (8:36) e I Co (7:22). A palavra isenção foi usada 

como um desprendimento, uma libertação. 

No latim “isenção” origina de exemptio(n-), 'retirar, liberar', particípio passado 

de eximere, ‘isentar’; sua origem não se dá num contexto tributário ou penal, mas 

está ligada à extração do mel de abelhas no texto de Columela21 (4 d.C. - 60 e 70 

d.C.):  

11. Post Arcturi exortum circa aequinoctium Librae (sicut dixi) favorum secunda 

est exemptio.  

After the rising of Arcturus about the 11 time of the equinox, which takes place 

when the sun is in the Balance (as I have said), the second extraction of honey-

combs takes place. 

Após o surgimento de Arcturus22, por volta das 11 horas do equinócio, que ocorre 

quando o sol está em equilíbrio (como eu disse), ocorre a segunda extração de 

favos de mel. 

 

O sânscrito particularmente reservou uma riqueza de palavras para tratar da 

isenção em diferentes acepções. A digitação da entrada lexical exempt no dicionário 

online do site spokensanskrit23 gerou uma lista de palavras, abaixo reproduzidas: 

 

 

Resultado obtido da digitação da entrada lexical exempt no dicionário online do site spokensanskrit. 

                                                     
21  Foram usadas duas versões do texto e tradução livre a partir de 
https://archive.org/stream/onagriculturewit02coluuoft/onagriculturewit02coluuoft_djvu.txt e 
Columella, Lucius Junius Moderatus, Res Rustica, Book IX. XIV. 9-12 On Agriculture, Volume 2. E.S. 
Forster. Edward H. Heffner. London. Cambridge. William Heinemann; Harvard University. 1954. In 
Perseus Digital Library. 
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A2008.01.0505%3Abook%3D9%
3Achapter%3D14%3Asection%3D11 
22  A estrela mais brilhante de uma constelação. Maiores informações na URL 
https://www.space.com/22842-arcturus.html 
23 Exempt. Acessado em: 
https://spokensanskrit.org/index.php?mode=3&script=hk&tran_input=exempt&direct=au&anz=100 
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Chama a atenção a quantidade de palavras relacionadas com a isenção. O 

adjetivo translit. vinirmukta significa livre ou isento de. O adjetivo translit. adaNDa 

significa isento de punição. Translit. vitamaskatA como isento da qualidade da 

ignorância e outras de sentido religioso, relacionadas à libertação da Samsara ou da 

transmigração do ātman. 

 

Analogia 

 

Nos valemos das analogias em filosofia quando precisamos comparar coisas. 

O objetivo final da analogia é o icástico. Peirce nos ensina que: 

 

Um argumento de analogia pode ser fortalecido com a adição de instância após 

instância às premissas, até que perca seu caráter ampliativo pela exaustão da 

classe e se torne uma mera dedução desse tipo chamada completa indução, na 

qual, no entanto, permanece alguma sombra do caráter indutivo que esse nome 

implica.24 

 

No caso da isenção existe até uma similitude no verbete no Dicionário 

Cambridge, moral compass 25  ou bússola moral, em português, expressão que 

significa “um senso natural que faz as pessoas saberem o que é certo e errado e 

como elas devem se comportar”.  

O ator Henry Cavill comentou sobre a bússola moral do Superman, super-herói 

dos quadrinhos26. Tomemos a bússola como alvo de nossa comparação. Em nossa 

analogia, o norte geográfico da Terra é a maleficência, o norte magnético da Terra é 

a lei universal da não-maleficência e a agulha magnetizada da bússola é a isenção. 

Assim como a agulha magnetizada se alinha com o norte magnético da Terra, a 

isenção se alinha com a lei universal da não-maleficência. 

Assim como observamos o fenômeno de repulsão no magnetismo, compete à 

isenção repelir o que se entende por maleficência: tudo o que não for interessante 

                                                     
24 https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/moral-compass 
25 Peirce, CS. Collected Papers 2.734  
26  “O Superman é mais como uma bússola moral para a liga”, comenta Henry Cavill. 
https://www.torredevigilancia.com/o-superman-e-mais-como-uma-bussola-moral-para-liga-
comenta-henry-cavill/ 
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nos moldes da definição proposta por Finlay, como as pretensões e inconveniências. 

Uma agulha de bússola desmagnetizada corresponde à concupiscência em um 

pusilânime. Uma bússola que não girou de início, a uma vontade determinada por 

apetições do desejo. O sujeito está perdido na floresta densa, e não há placa de 

sinalização dizendo para onde deva ir ou o que deva fazer. 

Uma bússola alinhada com o norte magnético tem sua utilidade quando 

associada a um mapa cartográfico, já que isto possibilita o “se orientar em uma 

região e assim determinar a sua posição em um mapa e a direção correta para chegar 

até um determinado ponto”27.  

Assim como a bússola alinhada com o norte magnético é colocada no topo do 

mapa cartográfico para determinar nossa orientação, a isenção, em seu status quo 

prior ut conscientia, estimula nossa consciência, pois será o local onde a vontade 

deliberará estados e ações. Assim como a bússola e mapa alinhados com o norte 

magnético permitem conhecer nossa posição e o azimute, a isenção pervasiva em 

nossa consciência informa o legítimo e o necessário para a observância da lei 

universal da não-maleficência. 

A chegada no ponto desejado no mapa é o escape dos círculos viciosos da 

heteronomia, com um hábito novo, e algum grau de liberdade. Como vimos nesta 

analogia, a isenção por si só não garante a chegada no ponto desejado no mapa; 

uma bússola sem mapa até pode nos ajudar a não andar em círculos, um mapa sem 

bússola até pode ser útil num relevo acidentado, mas a precisão do mapa está em 

sua associação com a bússola. Além disso, nosso andarilho precisa querer chegar 

no ponto do mapa, ter vontade. E para andar, o andarilho vai ter que ter força para 

caminhar, a volição. 

Uma isenção por si só pode insinuar sobre o necessário para atender à lei 

universal da não-maleficência, mas não nos guiar. O conceito de isenção é crucial 

para a observância da lei universal da não-maleficência, pois a isenção providencia 

o legítimo e o necessário para o cumprimento desta lei. Porém, sem a consciência, é 

como ter a bússola sem ter um mapa. 

 

                                                     
27 Nery, M. Orientação com bússola e mapa – Parte 1. 15 setembro, 2009.  
https://trekkingbrasil.com/orientacao-com-bussola-e-mapa-parte-1/ 
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Conceitualização 

 

Hardy-Vallé assume que “a criação do conceito envolve abstração e memória 

semântica. O conceito, ao transcender, morre” 28 . O livro de Hardy-Vallé sobre o 

conceito gerou um roteiro facilitador da organização necessária para a 

esquematização do conceito da isenção. A isenção é uma invariante conceitual e 

procedimental ao mesmo tempo, porque estimula a capacidade produtiva de gerar 

instanciações dela mesma, percorrendo o caminho do quasi abstrato ao concreto, 

como na lei. É pervasiva e estável como disposição. A isenção apresenta seu 

estímulo para a consciência.  

Quanto ao critério, a isenção pertence à categoria das virtudes, sendo a 

primeira delas, porque é fronteiriça com a imparcialidade. Aqui abriremos um 

parêntese: não que para determinada situação a imparcialidade não possa expressar 

a isenção; mas em determinadas situações ou estados, uma ação radical do agente 

será a única opção para o indivíduo isento. Sendo um objeto abstrato, a aquisição do 

conceito de isenção se deu através do método proposto por Peirce em seu 

pragmatismo. A isenção não é conteúdo mental em si.  

Quanto à organização, a isenção é um poder causal alternativo, a isenção não 

é um conhecimento a priori, mas uma disposição que estimula a consciência. Quanto 

à função gnosiológica, não possui função de categorização, é disposição que se 

dirige para a consciência. Não temos uma clara consciência da isenção atuando na 

própria consciência. É, no sentido aristotélico, uma disposição relativa a um 

particular do espírito, e no sentido heideggeriano ela é uma disposição relativa ao 

ôntico. 

 

                                                     
28 Benoit Hardy-Vallé no livro “O que é um conceito?” São Paulo. Parábola Editorial, 2013. 



 



 

12. O conceito de isenção 
 

A isenção é a primeira virtude e insinua por meio de suas relações e de forma 

pervasiva o necessário à satisfação da lei universal da não-maleficência e o 

condescender na direção da beneficência, dada a relação da isenção com nosso 

afeto, uma espécie de transigência afetiva que a relação desta disposição 

proporciona.  

A isenção tem como objeto o que é imediatamente percebido e investigado 

pela consciência, no qual se apresenta um contexto moral ou legal, no plano 

individual ou social. A teleologia da isenção consiste em manter a simetria ou ajustar 

a assimetria nos estados e nos eventos relacionados às pretensões e aos interesses 

nos fenômenos da consciência individual e nos processos volitivos. Também 

influencia na análise do pensamento de segunda ordem, o pensamento 

retroalimentado sobre as consequências do impacto de falas verbalizadas e ações 

executadas, como, por exemplo, na culpa e vergonha, emoções morais, bem como 

indignação e desprezo, reações emocionais relacionadas a estes pensamentos.  

As contingências da vida singular e/ou coletiva se manifestam como 

fenômenos sociais heteróclitos que envolvem o indivíduo em uma pluralidade de 

situações, circunstâncias e comportamentos ideais, permitidos, desaconselhados ou 

proscritos. A ação isenta mantém a simetria em situações ou relações sociais sem 

vícios e ajusta a assimetria em situações e ou relações mutáveis, por exemplo, em 

situações envolvendo pretensões e interesses de pessoas ou grupos diferentes.  

 

Algumas explicações   

 

A isenção é a primeira virtude. Entendemos a virtude de forma similar como a 

descrita por Ross 1 : “uma virtude é uma tendência de controlar certa classe de 

sentimento e agir corretamente em um certo tipo de situação”. Mas pensemos a 

virtude como um insinuar, o “penetrar de forma gradual e sutil (no espírito, na mente)” 

ou o “deixar que se perceba sem expressar claramente”2. A virtude é uma disposição 

                                                     
1 ROSS, David. Aristotle. Sixth edition. New York. Routlegde. 1995, pg. 211. 
2 Houaiss, A. & Villar, MS Dicionário Houaiss da língua portuguesa, 1ª ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2009. Supressões e acréscimos nossos. 
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que estimula o considerar a viabilidade (ou inviabilidade) ética dos interesses e 

pretensões. 

A virtude tem sido definida como uma disposição estável do caráter, em 

algumas teorias como na expressão “traço de caráter ideal”. Mas a virtude é um valor, 

uma disposição (poder causal alternativo), no sentido de causação e uma disposição 

do caráter quanto ao sentido plano da ética. Analisemos detidamente a expressão 

usada em psicologia “traço de caráter”. A palavra traço nos remete a uma marca, a 

uma linha, e esta linha a algo inscrito, e algo inscrito a algo inato. Mas se o caráter 

de alguém é conceituado como a “soma total de suas disposições para a ação (onde 

se inclui o pensar e o dizer)”3, então a isenção como virtude participa como uma 

parcela positiva neste somatório para a ação.  

“Caráter também significa fazer”4, um mero desejo não é uma vontade, e um 

voluntarismo doxástico não é uma atividade voluntária saudável, mas algo que pode 

decorrer de uma hiperbulia patológica. Mas se vontade e volição também participam 

do caráter como um resultado, o somatório da conta depende de uma série de 

fatores. Elencar algumas características como as principais não define um caráter. 

Qual o caráter de Schindler? O jogador bêbado ou o herói dos judeus?  

Imaginemos o caráter como um livro-caixa, uma virtude como uma unidade 

de crédito, e um vício como uma unidade de débito. A demonstração dos resultados 

do exercício seria como um livro-caixa, que espelha somente uma condição contábil 

atual.  Mas o investidor que vê o livro-caixa ainda não viu o balanço patrimonial. Por 

este motivo não há como rotular de antemão um caráter por traços psicológicos, 

seria um mero juízo de valor apontar que algumas destas disposições se 

sobressaem às outras5, ainda mais diante do acréscimo que a isenção pode trazer 

na conta. 

                                                     
3 BLACKBURN, S. Dicionário Oxford de Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997. 
4  Athanassoulis, Nafsika. Virtue Ethics. 2004, Internet Encyclopedia of Philosophy. 
https://iep.utm.edu/virtue/ 
5 “Uma versão da ética pode identificar virtudes como características de atos ao invés de traços de 
caráter, como traços que consistem em regularidades reais no comportamento, ou como disposições 
robustas que se manifestariam também em situações contrafactuais”. Harman, Gilbert. Skepticism 
about Character Traits. The Journal of Ethics 13, no. 2/3 (2009): 235-42. 
http://www.jstor.org/stable/40345402. 
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Outra forma de contestação à expressão “traços de caráter”, seria a 

consideração de que estes “traços” seriam “formados ao longo do desenvolvimento 

mental e físico do indivíduo” 6 . Conforme veremos, este desenvolvimento parece 

ocorrer até os cinquenta anos de idade. 

Voltemos à expressão “traço de caráter ideal”. Mas que estímulo pode ter o 

indivíduo comum para praticar a virtude como um hábito, se usamos o termo “ideal”? 

Quem de nós parece ter estes traços de caráter ideais? Quão longínqua nos parece 

estar a virtude, já que não parecemos “ideais”. Não há nem o que alimentar, ou pior, 

ai de nós se alimentarmos traços de caráter não ideais. 

A isenção possui relações disposicionais e manifestações por meio de 

instâncias. A disposição7, que vem do latim disponere, ‘organizar’, indica um tipo de 

propriedade, estado ou condição em metafísica. Essa propriedade é aquela que 

fornece a possibilidade de algum estado ou comportamento específico adicional 

geralmente em circunstâncias de algum tipo específico. Este termo disposição tem 

sido utilizado em filosofia para um conjunto de palavras correlatas como propensão, 

tendência e poder causal alternativo.8  

Na procura por uma palavra que referenciasse a isenção com a precisão que 

o valor da palavra merece, nos deparamos com os termos ‘aptidão’, ‘inclinação’, 

‘força’ e ‘predisposição’. Muitas destas palavras são de uso semelhante às 

disposições. A ‘aptidão’ é definida como uma disposição inata ou adquirida, mas 

assume conotação de dom ou talento inato ou de capacidade, faculdade ou 

habilidade adquirida. Todo instinto é uma aptidão, mas nem toda aptidão é um 

instinto, e.g., um talento para a matemática ou música. Não é o caso da isenção. 

A disposição diz respeito à virtude, a um estímulo, mas não a uma inclinação, 

porque a inclinação diz respeito a uma oposição oblíqua, a uma predisposição, coisa 

                                                     
6 Dalgalarrondo, P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2ª ed., Porto Alegre: Artmed, 
2008, p. 245. 
7  ‘Dispositions’, in Routledge Encyclopedia of Philosophy, online version. 
https://www.rep.routledge.com/articles/thematic/dispositions/v-1# 
8 “Muitos termos foram usados para descrever o que entendemos por disposições: 'poder' (termo de 
Locke), 'dunamis' (termo de Aristóteles), 'habilidade', 'potência', 'capabilidade', 'tendência', 
'potencialidade', ' propensão ',' capacidade ', e assim por diante”. Acessado em: Choi, Sungho and Fara, 
Michael, "Dispositions", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2018 Edition), Edward N. Zalta 
(ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/dispositions/>. 
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que a isenção não é. A primeira virtude não é uma predisposição como a diathesis 

(gr. διάθεσις) da ética aristotélica, e nem como no sentido de héxis (gr. ἕξῐς). 

A isenção é disposição por acessar o consciente, embora possa ser 

desconsiderada por uma apetição da paixão, por uma supressão da vontade. Ao 

mesmo tempo é disposição por depender de duas coisas: da vontade para a decisão 

moral adequada no plano racional e da estabilidade do estado de ânimo9 no plano 

afetivo, pois o estado de equanimidade é condição para seu bom desempenho. Sobre 

isso Dewey escreve: 

 

A disposição sugere algo latente, potencial, algo que requer um estímulo positivo 

fora de si para se tornar ativo. Se percebermos que eles denotam formas 

positivas de ação que são liberadas apenas através da remoção de alguma 

tendência ‘inibitória’ contrária e depois se tornam evidentes, podemos empregá-

las, em vez da palavra hábito, para denotar formas subjugadas e não patentes 

desta última. Nesse caso, devemos ter em mente que a palavra disposição 

significa predisposição, prontidão para agir abertamente de uma maneira 

específica sempre que uma oportunidade é apresentada, essa oportunidade 

consistindo na remoção da pressão devido ao domínio de algum hábito 

manifesto; e essa atitude significa algum caso especial de predisposição, a 

disposição que espera como que salte através de uma porta aberta.10  

 

Não é este o caso da disposição da isenção. Ela não é predisposição. A 

isenção é estímulo contínuo em toda e qualquer situação. A reação da consciência à 

isenção permite uma resposta por vezes antagônica. Se não houvesse um fluxo 

contínuo de estímulo, não haveria a possibilidade do reconhecimento do que 

consideramos como erros. A isenção não passa a estimular a consciência quando a 

                                                     
9 A ideia de dominar as apetições que por nós foi denominada de estabilização do ânimo esteve 
presente nos escritos de muitos filósofos como Cornaro e Lessius, este último tendo descrito como 
esta sobriedade da seguinte maneira: “pois é algo vergonhoso não poder dominar a cólera e estar 
sujeito à melancolia, às importunas solicitações da fantasia e se deixar levar por um cego apetite da 
boca e da sensualidade”. Tradução feita pelo autor do artigo: Silva, P.J.C. (2004). Um só regime para 
o corpo e a alma: os tratados de Luigi Cornaro (1467-1566) e Leonard Lessius Sj (1554-1623). 
Memorandum, 7, 88-101.   Acessado em: 
http://www.fafich.ufmg.br/~memorandum/artigos07/silva02.htm 
10 Tradução livre. Para uma leitura da distinção feita por Dewey entre disposição e hábito ler The 
Project Gutenberg. EBook of Human Nature and Conduct, by John Dewey, pg. 41-42, 1922. Acessado 
em https://www.gutenberg.org/files/41386/41386-h/41386-h.htm#Pg043 
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situação exige, mas o estímulo é contínuo, para que a consciência possa conjecturar 

antecipadamente sobre possíveis resultados que comprometeriam a dignidade e, por 

conseguinte, a integridade. 

A isenção como disposição parece ser menos estável do que na compreensão 

aristotélica de virtude, não chegando a ser instável. Nossa visão da teoria da isenção 

difere das éticas da virtude; corresponde mais a um exercício de atitude do que a um 

hábito, e uma atitude difere de um hábito no sentido em que a conduta dependerá 

mais de uma volição11 do que de uma maneira costumeira de se fazer.  

A virtude não é um hábito, no sentido de maneira permanente. Talvez o que 

defina a virtude seja uma maior frequência de um dado comportamento; nem 

percebemos a virtude como algo constitutivo, não é isto que percebemos em nós 

mesmos e nos outros. Esta maior frequência irá se refletir na continência. Talvez as 

relações da isenção possam ser estudadas por meio de dilemas morais e sua 

causação observada por meio dos estudos funcionais das neurociências, mas prima 

facie suas relações não são ocorrentes12, ocultas em ações das mais conscientes 

possíveis. 

Destarte, a isenção é a primeira virtude, pois antecede e possibilita outras 

virtudes, como a empatia, por exemplo. Como compreender emocionalmente sem 

antes despertar para o condescender? Sem a isenção sequer teríamos consciência 

de um ato, pois é ela que nos desperta o sensor para a ocorrência de um possível 

conflito moral. 

Concordamos com Molnar 13  quando frisou que a marca da propriedade 

disposicional é sua intencionalidade ou direção, afinal na analogia que mencionamos 

                                                     
11 No sentido psicológico de “capacidade, sobre a qual se baseia a conduta consciente, de se decidir 
por uma certa orientação ou certo tipo de conduta em função de motivações”, conforme HOUAISS, 
Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, Ed. Objetiva, 2001. 
12 Para Gilbert Ryle em seu livro O Conceito da Mente (1949), as propriedades dispositivas não são 
ocorrentes. No caso dos estados de ânimo que se apresentam, tanto a concupiscência como a 
isenção ficam evidentes por observação do processo e relação. Quando duas pessoas trocam ofensas 
mutuamente, isto pode culminar numa intensidade limiar X suficiente para que um estímulo P produza 
uma resposta Q. Sem o controle mental das emoções, ficamos sujeitos a instintos básicos e a 
reproduções de traços da personalidade. 
13 Molnar argumenta que “a noção chave da intencionalidade parece ser objetividade, embora existam 
outras associadas a ela. Um pensamento (crença, desejo, emoção, percepção etc.) sempre parece 
estar direcionado a algo. [...] Uma coisa que parecia marcar essa intencionalidade mental de qualquer 
direcionamento no mundo físico, como o direcionamento de uma flecha em direção a um alvo, era a 
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a agulha da bússola precisa estar alinhada com o norte magnético antes de qualquer 

outra coisa. A direção da agulha da isenção é o mapa da consciência que tece 

considerações sobre a ação da isenção.  

A ação da isenção é contínua e pervasiva, sua ação na consciência não 

depende de nada, o que condiz com o estado ou condição persistente que possibilita 

a manifestação, como o descrito por Mumford14. A manifestação da isenção, por sua 

vez, no sentido de sua instanciação, depende de duas condições. O que nos faz 

pensar nos condicionamentos da isenção como variáveis de um modelo causal de 

rede bayesiana e de decorrentes inferências probabilísticas. 

Estas condições são a vontade racional e a equanimidade. A vontade é 

entendida por nós como a liberdade do agente na escolha em conformidade com a 

lei universal da não-maleficência. Esta vontade é determinada a priori pela razão 

como na ética normativa kantiana, mas não somente pela razão. Digamos que o 

maior fator componente seja o racional. A vontade também recebe participação do 

ânimo, pois a firmeza da vontade depende, ainda que parcialmente, do estado de 

ânimo para que a vontade ultrapasse o instinto e apetições do desejo. 

  

Equanimidade 

 

O mínimo que precisa acontecer é que o homem mantenha o estado de ânimo 

em equanimidade para que possa tomar decisões racionais. Desde que a harmonia 

musical estendida dos pitagóricos foi utilizada “para a educação das crianças, ou, 

mais amplamente, para agir sobre o espírito dos homens”15 , a filosofia procurou 

acessar o recôndito do ânimo, e a moralidade “foi pensada como um meio termo 

entre opostos, uma “afinação, uma harmonia da alma”16. Mas como estabelecer a tão 

desejada harmonia?  

                                                     
possibilidade de inexistência intencional”. Molnar, G. Molnar’s Theory of Physical Intentionality. In 
Powers: A Study in Metaphysics. Edited by Stephen Mumford, Oxford Press, 2003, pg. 11-12. 
14 ‘Dispositions’, in Routledge Encyclopedia of Philosophy, online version. 
https://www.rep.routledge.com/articles/thematic/dispositions/v-1# 
15 Costa e Silva, P. “Pitágoras, os números e a música”. Caderno Piauí, Folha de São Paulo. São Paulo, 
29jan2016. https://piaui.folha.uol.com.br/pitagoras-os-numeros-e-a-musica-cosmica 
16 Ibidem. 



 

 
 

 
Luiz Guilherme Cardoso Moll | 99 

 

A isenção goza de um status quo prior ut conscientia às operações da 

faculdade do pensamento (dianoetikon). Depende do estado de ânimo para 

conservar a estabilidade, sem oscilações ou desvios, e.g., Descartes nos fala da 

covardia e do medo, paixões que se apoderam de tal forma que desarmonizam as 

ações17: “a covardia é diretamente oposta à coragem, e é um langor ou uma frieza 

que impede que a alma se entregue à execução das coisas que efetuaria, se fosse 

isenta dessa paixão”. 

Spinoza, por sua vez, cunhou alguns termos em sua Ética que nos interessam, 

pois se temos a aquiescência da imaginação, da razão e do conhecimento intuitivo, 

então temos a anuência, o consentimento a algo bom, pois produz quietude e 

descanso, terreno fértil para plantarmos e obtermos frutos. Spinoza fala em 

Acquiescentia18 – afeto cognitivo inerente que pode ser baseado em qualquer um 

dos três tipos de cognição de sua ética, a saber, a imaginação, a razão e o 

conhecimento intuitivo. É preciso ampliar a consideração que aquiescência também 

pode significar: 

 

Acquiescentia in se ipso – autossatisfação pacífica.  

Vera animi acquiescentia – verdadeira paz da mente. 

Acquiescentia animi – satisfação da mente.  

 

Este termo latino significa quietude e descanso; por outro lado, o verbo 

acquiescere também carrega o senso de aceitação, submissão ou obediência 

transmitida pelo inglês acquiesce. O conceito de aquiescência, tomado nesse duplo 

sentido, indica o caráter distintivo da liberdade, virtude e bem-aventurança. Mais 

precisamente, a aquiescência transmite a dimensão afetiva e experiencial desse bem 

humano dos mais elevados, o que poderíamos chamar de qualidade do sentimento. 

Quanto à fenomenologia, o estado de ânimo equânime propicia que paixões e 

concupiscências não exerçam deslumbramento sobre o indivíduo, e que a isenção 

insinue sobre a não-maleficência. A paixão, para estar subordinada à vontade, 

                                                     
17 DESCARTES, René. As paixões da alma. Introd. de G.-G. Granger; pref. e notas de G. Lebrun; trad. De 
J. Guinsburg e B. Prado Jr. São Paulo: Abril Cultural, 1973 (col. Os Pensadores).  
18 Carlisle, Clare JF. Spinoza's Acquiescentia. Journal of the History of Philosophy, Volume 55, Number 
2, April 2017. Acessado em: https://muse.jhu.edu/article/654300  
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necessita estar subjugada por meio de uma consciência que não somente recebeu o 

estímulo da isenção, mas que permitiu acolher sua disposição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 13. A filosofia do coração 
 

Tomamos decisões baseadas na razão, mas não exclusivamente. A carga 

afetiva participa inclusive das decisões mais racionais possíveis. Bernard Williams 

traçou uma distinção entre moralidade e ética. A moralidade é caracterizada 

principalmente pela obra de Kant e noções como dever e obrigação na 

Fundamentação da Metafísica dos Costumes.  

Do ponto de vista deste ensaio, há um outro conceito moral precípuo: a culpa. 

Para nós ela não é causação, e sim consequência de um conflito originado de uma 

vivência que mobiliza afetos e emoções por supostamente não termos cumprido 

nosso dever, um pensamento de segunda ordem, e quando caímos no dever sob a 

forma de imperativo, sabemos qual será a inevitável pena executada pelo verdugo.  

Concordamos com Williams quando assume que a ética abrange emoções 

que são rejeitadas pela moralidade; emoções primevas como prazer e satisfação 

advindas da sensação de recompensa podem estar presentes depois de ações 

egoístas que não são um parâmetro confiável. A ética não pode prescindir das 

emoções, daí a importância de estudos, por exemplo, sobre neurobiologia das 

emoções.1 Todavia, dizer que não se pode obliterar a dimensão afetiva dos estudos 

éticos não quer dizer que tal dimensão seja o condicionamento último da ação.  

As paixões não deslumbram o isento. Para o indivíduo isento, a autocrítica e o 

discernimento estarão sempre à frente da satisfação de uma paixão a qualquer 

custo. O renomado neurocientista António Damásio2 não escondeu sua admiração 

por Spinoza, e em seu livro Looking for Spinoza salientou a falha ética racionalista 

que descreve o humano como “um imunologista mental que desenvolve uma vacina 

capaz de criar anticorpos antipaixão”.  

Façamos um exercício com a expressão referente ao imunologista:  um 

imunologista sentimental desenvolveria uma vacina capaz de criar anticorpos 

                                                     
1 ESPERIDIAO-ANTONIO, Vanderson et al. Neurobiologia das emoções. Rev. psiquiatr. clín. [online]. 
2008, vol.35, n.2, pp.55-65. Available from: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
60832008000200003&lng=en&nrm=iso>. ISSN 1806-938X.  https://doi.org/10.1590/S0101-
60832008000200003. 
2 Damásio, António, and Manuela Lenzen. “Feeling Our Emotions.” Scientific American. N.p., 24 Mar. 
2005. Web. 30 Apr. 2014. <http://www.scientificamerican.com/article/feeling-our-emotions/>. 
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antirracionais? A interpelação não parece fazer sentido. A ênfase de Damásio é que 

as emoções desempenham um papel central na construção do raciocínio e no 

processo de tomada de decisões3. 

Filosofias chinesas antigas e o judaísmo entendem que o coração é o centro 

da cognição, sendo que nas traduções da filosofia xin (信, integridade) o termo mente 

é traduzido como “eixo coração-mente”. 

Kant 4  fez importante distinção entre afetos (Affekten) e paixões 

(Leidenschaften) na Crítica da Faculdade do Juízo, considerando que, “se no afeto a 

liberdade de espírito está verdadeiramente entravada, na paixão ela está suprimida”5. 

Não que vivências afetivas intensas não possam ter valor. Vivências afetivas 

intensas sem a devida modulação podem nos fazer deixar de perceber o estímulo 

contínuo da isenção.  

A razão pode ser prejudicada, por exemplo, por tristeza. Por outro lado, viver 

grandes emoções pode inspirar um artista. As razões do coração já não são de todo 

desconhecidas pela razão. Mas ações isentas são as ações racionais e não 

puramente emocionais, no que diz respeito à hierarquia de domínio nas relações 

entre os conceitos dos julgamentos morais. O estado de ânimo, as emoções, os 

sentimentos, os afetos e inclusive as paixões fazem parte da vida psíquica e da vida 

ética. O próprio Damásio afirma: 

 

Emoções como a compaixão, a culpa e a vergonha são importantes porque 

orientam nosso comportamento moral. Se você fizer qualquer coisa que não está 

correta em relação a outra pessoa, vai se sentir envergonhado e terá sentimento 

de culpa. Isso é muito importante porque vai ajudar a manter a  sua  conduta  de 

                                                     
3  Damásio, António. “O homem está evoluindo para conciliar a emoção e a razão”. Entrevista 
concedida a Júlia Carvalho. Revista Veja, Publicado em 29 jun 2013. 
https://veja.abril.com.br/ciencia/o-homem-esta-evoluindo-para-conciliar-a-emocao-e-a-razao-
diz-antonio-damasio/ 
4 Kant, I. Crítica da faculdade do juízo. ROHDEN, V. & MARQUES, A. (trad). Rio de Janeiro, Forense, 
1993. 
5 Kant, 1985, §29, p. 1045 apud MENEZES, 2007, p. 239. In MENEZES, Aluisio Pereira de. Para pensar 
o afeto. Rev. latinoam. psicopatol. fundam. 2007, vol.10, n.2, pp.231-254. Available from: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-
47142007000200231&lng=en&nrm=iso>. ISSN 1984-0381.  https://doi.org/10.1590/1415-
47142007002004. 
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acordo com a convivência em sociedade.6  

 

Embora Heidegger tenha seguido o pensamento de Kant quanto à lei moral em 

mim como um fato da razão, com o próprio sujeito fornecendo a lei moral a si mesmo, 

Heidegger identifica um clamor da consciência em Ser e Tempo, a culpa como início 

de um percurso ontológico do querer-ser-consciente.  

Este clamor da consciência “só clama em silêncio”7, e este “clamor exclui todo 

e qualquer contradiscurso”, é “contínuo”, descrevendo um fenômeno que 

percebemos como um silêncio que fala mais do que alguém que grita aos ouvidos, a 

proclamação de um édito sem a leitura de uma lei. Todavia, a culpa é um sentimento 

de pesar, uma convicção relacionada à impotência para desfazer o já feito 8 

decorrente de pensamentos ruminantes, e não escolheríamos a culpa como um 

ponto de partida por causa de sua posição como consequente quanto à causação. 

Nossa leitura é a de que o percurso ontológico da moralidade se inicia na 

inocência, e por causa da inocência nas crianças temos esperança em um mundo 

melhor. A própria isenção antecede quanto à temporalidade em seu status quo ante 

prior ut conscientia. Qualquer apelação precisa necessariamente se dar em uma 

instância superior da consciência. Nossos atos morais podem entrar em conflito 

com nosso senso de obrigação ou constrangimentos internos e/ou senso de 

proibição ou coação externa, e a isenção faz um apelo à consciência, e deste 

pensamento de segunda ordem resulta o remorso, o arrependimento, a culpa, a 

vergonha, os atos de confissão, o perdão e o pedido de desculpa. 

Se a culpa é consequente e não um antecedente, ela não pode ser condição 

existencial para a moralidade.9 A culpa, quando genuína, advém de uma consciência 

                                                     
6  Damásio, António. “O homem está evoluindo para conciliar a emoção e a razão”. Entrevista 
concedida a Júlia Carvalho. Revista Veja, Publicado em 29 jun 2013. 
https://veja.abril.com.br/ciencia/o-homem-esta-evoluindo-para-conciliar-a-emocao-e-a-razao-
diz-antonio-damasio/ 
7  HEIDEGGER, M. Ser e tempo (1927) Parte II. Tradução por Márcia Sá Cavalcante Schuback. 
Petrópolis: Vozes, 2005. 13ª ed. p. 85-86. 
8 Teixeira, J. A.; Branco, A. (1989). Fenomenologia da dor moral. Psiquiatria Clínica, (1) 10, 31-34. 
9  Webber. Culpa e consciência: as condições ontológicas para a responsabilidade moral em 
Heidegger. In: XII Segunda Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS; 2013 Nov 1-12; Porto 
Alegre. Porto Alegre: PUCRS; 2013. Acessado em: 
https://editora.pucrs.br/anais/semanadefilosofia/XII/38.pdf 
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estimulada pela isenção, pervasiva e silenciosa. Mas a isenção opera a consciência 

em seus estados e eventos mentais intencionais e, como vimos, no processo volitivo. 

No que consiste a felicidade? Pensemos não em uma, mas em muitas 

felicidades. Uma destas felicidades consiste em seguir a paz, e a equanimidade é 

uma confirmação em nós mesmos que esta felicidade foi alcançada. E esta felicidade 

independe da satisfação dos desejos ou da consolidação de projetos pessoais. Esta 

felicidade interior é independente para gerar satisfação.  

O estado de ânimo dito equânime é ideal dentre os “transfundos da vida 

psíquica” 10 , necessário para a manifestação da isenção. Se o indivíduo acolher 

tacitamente o estímulo que a isenção insinua, adquire equanimidade. A continência 

ou a “atitude ou capacidade de não realizar determinados atos, ou de não seguir 

impulsos ou tendências” 11  que permite um estado de ânimo estável depende da 

vontade. Vontade e equanimidade são, portanto, condições necessárias. 

Há um aspecto afetivo da isenção; ela comove e demove, dada a permissão 

da reflexão da consciência. O condescender da isenção na direção da beneficência 

pode se dar de forma tácita ou negociada, no sentido de que o indivíduo pode mudar 

o curso das coisas. O condescender é a disposição em transigir, a complacência no 

lugar do pré-conceito, uma espécie de transigência moral e social que as relações 

afetivas desta disposição proporcionam, mas sem a necessidade de renúncia à 

dignidade ou aos interesses e aos projetos pessoais.  

Mas qual a medida deste condescender? O suficiente para reduzir ou zerar a 

assimetria sem trazer dano pessoal não compensável. Este é o ponto de equilíbrio 

da isenção, persiste o interesse na vida em coletividade, mas não em detrimento do 

autointeresse.  

                                                     
10 O estado de ânimo (também chamado em psicologia e psiquiatria como humor), “é definido como 
o tônus afetivo do indivíduo, o estado emocional basal e difuso no qual ele se encontra em 
determinado momento. É a disposição afetiva de fundo que penetra toda a experiência psíquica, a 
lente afetiva que dá às vivências do sujeito, a cada momento, uma cor particular, ampliando ou 
reduzindo o impacto das experiências reais e, muitas vezes, modificando a natureza e o sentido das 
experiências vivenciadas”. “O humor ou estado de ânimo é um dos transfundos essenciais da vida 
psíquica”. Dalgalarrondo, P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2. ed., Porto Alegre: 
Artmed, 2008, págs. 155-156. 
11 AULETE, Caldas. Aulete Digital - Dicionário contemporâneo da língua portuguesa: Dicionário Caldas 
Aulete, versão online, acessado em http://www.aulete.com.br/continência 
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A lei universal da não-maleficência e o conceito de isenção favorecem 

acordos práticos internos antes de enfrentarmos constrangimentos internos ou 

coações externas. Melhor a virtude da inocência e da isenção que a culpa e o dever. 

Sobre a beneficência, digamos que seja um bônus. Antes de desejar ou fazer o bem 

a outrem, precisamos não desejar ou fazer o mal a qualquer pessoa, e isso é uma 

premissa constitutiva da lei universal da não-maleficência. 

 

Brevíssima categorização semântica dos estados de ânimo 

 

O erudito trabalho no campo da filologia indo-europeia de Gamkrelidze e 

Ivanov12 nos ensina o seguinte sobre o ânimo:  

 

As mesmas associações dos sentidos ‘respirar’, ‘inalar’, ‘alma’ com ‘animal’ é 

mostrado por outro grupo de lexemas arcaicos que refletem a mesma subdivisão 

do mundo vivo em classes animadas e inanimadas: PIE *anH- 13 : Skt. ániti 

‘respira’, ánila-h ‘respiração’, Gk. ánemos ‘respiração, vento’, Goth. uz-anan 

‘expire’, Olcel. andi ‘respiração, alma’, Lat. anima ‘respiração, alma’, Olr. anál 

‘respiração’, anim(m) ‘alma’ [...]. 

 

A etimologia da palavra ânimo significa o 'princípio espiritual da vida 

intelectual e moral do homem, vida, alma'. A importância do ânimo como condição 

para a isenção se reflete na presença de certas semelhanças de família de palavras 

cognatas com base na palavra latina animus ou anima. 

Poderíamos propor uma categorização com base no radical anim- por meio 

das palavras animismo, pusilânime, desanimado, equânime, animado, animoso, 

longânime, magnânimo, animosidade e unanimidade. Contudo cada constituinte 

desta família léxica seria visto como um produto fixo, seria como apresentar um 

livro-caixa no lugar de um balanço patrimonial para os investidores, conforme a 

                                                     
12  Gamkrelidze, TV; Ivanov, VV. Indo-European and the Indo-Europeans: A Reconstruction and 
Historical Analysis of a Proto-Language and Proto-Culture. Part Two. Section One. Chapter One. 
Werner Winter (ed.). Werner Winter. – Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 1995, pg. 388. 
13 As abreviaturas são comuns em filologia. As utilizadas pelo autor no texto original são: Proto-indo-
europeu (PIE), Sânscrito (Skt.), Grego (Gk.), Gótico (Goth.) Islandês antigo (Olcel.) e Irlandês antigo 
(Olr.). 
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analogia anteriormente apresentada. É possível, por exemplo, ao indivíduo 

pusilânime recobrar o ânimo, em outra situação de vida.  

 

 



 

14. Isenção e consciência 
 

Aquém das teorias éticas da virtude precisamos desta nova virtude, como a 

de algo que seja capaz de ir além da imparcialidade. Como vimos no capítulo sobre 

o método, a isenção se situa depois da imparcialidade, representada graficamente 

no espaço entre a seta contínua preta que corresponde à imparcialidade, e a seta 

tracejada roxa, que corresponde ao impreciso fenômeno fronteiriço entre a 

condescendência da isenção e o autossacrifício da abnegação. 

A posição da isenção faz dela a primeira virtude, pois a isenção antecede à 

generosidade, se pensarmos numa escala de conceitos beneficentes até o super-

erogare do samaritano1. Defender pretensões a qualquer custo é egoísmo; defender 

pretensões “a ferro e a fogo” ou “com unhas e dentes” sem levar o outro em 

consideração, ou em detrimento das demandas legítimas de outros, consiste em 

egoísmo. 

Entender a diferença entre uma pretensão e um interesse é uma questão de 

discernimento. Mas entender possibilidades entre o meu interesse e o teu interesse 

nos termos propostos por Finlay no capítulo sobre o interesse envolve o transigir, o 

condescender que a relação da isenção proporciona.  

A isenção é uma virtude de múltiplas relações. A isenção é como a coragem, 

descrita por Descartes, como uma virtude que diz respeito a mim mesmo. Mas a 

isenção também é como a compaixão, no sentido da relação da virtude com o afeto 

que diz respeito aos outros, num menor grau que a compaixão.  

A isenção é uma virtude que diz respeito a nós mesmos, à interioridade, mas 

não faz oposição à exterioridade ou a uma intersubjetividade, uma vez que 

motivações e atos isentos dizem respeito a nós mesmos e aos outros. Somos 

isentos em nossa consciência individual, mas nossos atos isentos dizem respeito a 

nós mesmos e aos outros, aos nossos semelhantes, e simultaneamente, se 

pressupusermos a unidade da consciência. 

Se pensarmos no plano intrapessoal, a isenção se movimenta entre o egoísmo 

e a abnegação, promovendo o interesse através do estímulo de nosso discernimento. 

                                                     
1    Heyd, David, "Supererogation", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2019 Edition), 
Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/supererogation/>.                   
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Ela se situa entre extremos antagônicos, pretensões e interesses nossos e dos 

outros, em face das regras morais e legais. 

A syneidesis ou consciência moral é a capacidade de discernir o certo e errado, 

de fazer julgamentos morais e decidir em situações particulares. Consciência moral 

é discernimento. Precisamos do senso de obrigação para o dever conosco mesmo, 

um constrangimento interno, e do senso da proibição para o dever com os outros, a 

coação externa por força de leis, por meio da compreensão da punição como 

consequência dos atos ilegais. Precisamos da equanimidade (emoções moduladas) 

e da vontade (querer) para uma boa consciência.  

O problema é que o homem não age, a rigor, como um ser moral, sua 

consciência pode se calar, seu foro íntimo pode não ratificar costumes e leis que 

vigoram na comunidade em que vive2. 

 

Consciência isenta 

 

Para passar de uma consciência moral para uma consciência ética 

precisamos ir além do constrangimento para que façamos ou deixemos de fazer algo, 

e ir além da imposição para que permitamos ou proibamos alguma coisa. A 

consciência precisa amadurecer. Norris Clarke sinalizou esta mudança em sua ideia 

de consciência nos seguintes termos: 

 

A característica mais básica da consciência moral madura e a condição 

necessária para tudo o mais é o hábito de fazer seus julgamentos morais 

verdadeiramente pessoais. Com isso quero dizer que eles procedem 

verdadeiramente de dentro, de suas próprias convicções morais, de acordo com 

o próprio julgamento sincero, à luz de seus próprios ideais morais e valores 

aceitos livre e responsavelmente como próprios; em uma palavra, quando a voz 

da minha consciência é realmente a voz do meu Eu mais profundo e mais 

autêntico falando para guiar minhas ações.3 

                                                     
2 Ibidem. 
3 Clarke, WN. “The Mature Conscience in Philosophical Perspective.” In Conscience: Its Freedom and 
Limitations. Edited by William C. Bier, S.J. New York:  Fordham University Press, 1971. (The Pastoral 
Psychology Series, Number 6.) Pp. XII, 397. 
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A coação ou coactĭo,ōnis, “a ação de recolher, de arrecadar, emprego ou ofício 

de cobrador; condição imposta, obrigação”, não interessa mais porque ter uma boa 

consciência significa “possuir um sentimento, fundado ou não, de ser irrepreensível 

nesse ou naquele ato de sua conduta geral”4. Neste momento de nossa reflexão, nos 

comprometemos com a isenção. A necessidade de manter a isenção é nossa 

independentemente das decisões dos outros, diante do que ela é e da dignidade e 

integridade que promove. 

A isenção coopera em coalizão com a consciência. Como vimos, sem isenção, 

não há consciência. A isenção atua na consciência espontânea e na consciência 

reflexiva, e deve estimular para a aquisição da tomada da consciência. Não ficaremos 

tão preocupados assim com tolerância e reciprocidade, se houver isenção. Mas 

tomemos, de início, a tolerância. Tentativas de atacar o problema da intolerância 

passaram invariavelmente por estudos negativos acerca dele5.  

Nossa aproximação pelos vieses da positividade e da novidade nos mostrou 

que o estudo da tolerância se revela mais promissor do que estudos sobre a 

intolerância realizada anteriormente. Queremos estudar as coisas que tornam o 

mundo melhor, e não as que o tornaram pior. Queremos uma filosofia prática que 

vise a implementação de melhoria, de transformação positiva. 

Analisemos um outro conceito: o respeito e sua relação com o amor. O 

respeito vem antes do amor? Precisamos primeiro de respeito, porque sem respeito 

não há amor. Se intencionamos amar, necessariamente precisamos respeitar. Do lat. 

respectus, particípio passado de respicere, (re- de novo), mais specere (olhar), 

respeito significa “olhar outra vez”. A ideia é de que algo que merece um segundo 

olhar em geral é porque merece respeito. Não há amor sem este olhar. No lugar de 

                                                     
4 JAPIASSÚ, H; MARCONDES, D. Dicionário básico de filosofia. 4ª ed. Rio de. Janeiro: Jorge Zahar, 
2006. 
5 “Publicado sob a direção de Françoise Barret-Ducrocq e prefaciado por Elie Wiesel, este volume 
reúne trinta e cinco textos dos participantes do Fórum Internacional sobre a intolerância, realizado na 
Sorbonne, em março de 1997. São filósofos, escritores, historiadores, antropólogos, sociólogos, 
professores, juristas, jornalistas e homens públicos, de diversas regiões do planeta, dentre eles, 
Umberto Eco, Mohammed Arkoun, Paul Ricoeur, Jacques Le Goff, Françoise Héritier, Zvi Yavetz, Jorge 
Semprun... além do violinista Yehudi Menuhin, o poeta e militante sueco Per Ahlmark, o artista plástico 
espanhol Antoni Tapies, os dramaturgos Ariel Dorfman, do Chile, e Wole Soyinka, da Nigéria. O livro 
transcreve ainda os três debates ocorridos durante o Fórum”. Sinopse de: Academia Universal das 
Culturas, A intolerância: Foro Internacional sobre a Intolerância, UNESCO, 27 de março de 1997, La 
Sorbonne, 28 de março de 1997, tradução Eloá Jacobina, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. 
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amor à natureza, respeito à natureza. Respeito não é sentimento, respeito é atitude 

responsável. 

Peirce insistiu na relação entre verdade e consenso; atitudes éticas como 

respeito e tolerância pelos pontos de vista e compromissos dos outros são pré-

requisitos para se obter o consenso6. Tolerância e respeito estão no lugar da paz e 

do amor. Mas se tivermos isenção, não estamos num estado anterior ao próprio 

respeito e aquém da tolerância?  

Como vimos na análise da não-maleficência, “todo respeito é uma não-

maleficência, pois todo desrespeito é uma maleficência, e toda tolerância é uma não-

maleficência, pois a intolerância é uma maleficência”.  

A ciência da isenção em nós fortalece poderes causais a ponto de modificar 

ímpetos e escolhas erradas. As volições são volições isentas. Através da isenção a 

ética antecede à moral à medida que nossas ações concretas decorrem da 

observância ao princípio da não-maleficência. Esta boa consciência é consciência 

isenta. A ética deixa de ser meramente um estudo teórico ou normativo e passa a 

fazer parte de nossas vidas. Ela se torna imanente como uma condição ontológica e 

constitutiva do agir humano.  

O estatuto social e sua coação externa, bem como o dever e seu impedimento 

interno deixam de exercer primazia. A ética é ética de necessidade, daquilo que é 

necessário para a observância da lei universal da não-maleficência, o que justifica o 

querer. O indivíduo é capaz de reconhecer o que é saudável, pois saúde é um estado 

de completo bem-estar físico, mental e social, e não, simplesmente, a ausência de 

doenças ou enfermidades.  

Temos autoconsciência de nosso estado de saúde, pois qualquer perturbação 

é percebida. Não perceberíamos o mal-estar? E por acaso este sujeito dotado de um 

aparato cognitivo saudável não percebe que a intolerância, o desrespeito e o 

preconceito causam mal-estar? Sim, ele percebe. Quando somos isentos, somos 

conscientes do comportamento ideal a ser adotado diante das necessidades e dos 

                                                     
6  Stern, Robert, "Transcendental Arguments", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2020 
Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/>. 
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interesses sociais e do comportamento isento que podemos efetivamente adotar, 

dada a unidade da consciência7.  

A consciência livre dos homens éticos deixou de ser determinada 

historicamente. Já não é consciência moral o determinante; não importa tanto o 

dever e sua coação interna. O comportamento condicionado, determinado 

socialmente, dá lugar a um modo de ser conquistado: “faz porque quer, não porque 

deve fazer”.  

O problema já não reside na guilhotina de Hume ou na falácia naturalista de 

Moore. Estas foram ultrapassadas. O problema está entre a necessidade e o querer 

e não meramente entre ser e dever-ser (fato e norma). Qual a motivação para uma 

ética da isenção? A necessidade está ligada à Ética, porque a Ética estuda a moral 

praticada e observa a carência, a conveniência e a utilidade para a maximização de 

bem-estar e felicidade na sociedade. A necessidade vai motivar este indivíduo isento 

a praticar ações isentas.  

Nossa hipótese é a de que uma consciência isenta acabaria por ser mais 

saudável, e saúde mental é bem-estar, e bem-estar é qualidade de vida, e qualidade 

de vida pode aumentar a longevidade. Mas infelizmente não há na literatura médica 

ou psicológica baseada em evidências estudos sobre o impacto da isenção na saúde 

física ou mental. 

A isenção tangencia a imparcialidade, e agir com imparcialidade, respeito, 

tolerância e condescendência é crucial para a subsistência da integridade, como 

conservação da relação formal que temos conosco, com nossa identidade. Se existe 

                                                     
7 “A consciência humana geralmente exibe uma unidade notável. Quando alguém experimenta um 
ruído e, digamos, uma dor, não está consciente do ruído e, então, separadamente, da dor. Temos 
consciência do ruído e da dor juntos, como aspectos de uma única experiência consciente. Pelo 
menos desde a época de Immanuel Kant, esse fenômeno tem sido chamado de unidade de 
consciência”. Brook, Andrew and Paul Raymont, "The Unity of Consciousness", The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy (Summer 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 
<https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/consciousness-unity/>. Poderíamos ainda 
dizer que, enquanto alguém experimenta uma dor decorrente de uma fratura sofrida num acidente de 
trânsito, recebe ajuda de alguém e tem consciência de que está sendo ajudado, enquanto ouve e 
reconhece a ambulância chegando e os comentários dos que estão em volta. Este indivíduo está 
cônscio da dor, da gravidade da lesão que ensejou a vinda de uma ambulância, da possibilidade de 
alguém ferido em outro veículo, das expressões faciais e câmeras de celulares filmando. Não é a 
unidade da consciência algo exclusivo de um plano sensorial, mas de um todo que inclui a 
interpretação do que está sucedendo. 
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a possibilidade de uma consciência elevada, esta é a da consciência isenta. É uma 

consciência naturalmente apta a viver e a plasmar um novo tecido social para o 

mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15. Responsabilidade 
 

A responsabilidade é um conceito relativamente recente em Filosofia e tem 

sido pensado prioritariamente como o “responsabilizar-se, ou seja, sobre assumir 

responsabilidade no sentido de prestação de contas” 1 . Mas este momento de 

prestação de contas envolve aceitação ou censura, e é um momento posterior. A 

responsabilidade não pode depender de mérito ou censura por avaliação posterior 

do ato, pois deixaria de ser responsabilidade e passa a ser reconhecimento ou 

imputabilidade. 

Quem é o indivíduo responsável? Ele era responsável antes do ato e da 

prestação de contas, já possuía um senso de responsabilidade. O dicionário 

Abbagnano cita que “na linguagem comum chama-se alguém de ‘responsável’ ou 

elogia-se seu ‘senso de responsabilidade’” 2 . A etimologia da palavra 

responsabilidade tem como origem o lat. respondĕre, que significa “afirmar, 

assegurar, responder”. Logo, a responsabilidade envolve um empenho de reflexão 

antes da palavra ou ação. 

A responsabilidade envolve uma atitude baseada em um múnus, um 

sentimento que precede a esta atitude responsável. O múnus diz respeito ao 

compromisso profundo e inerente ao encargo de caráter indeclinável. Em latim munia 

são obrigações que incluem o sentimento em relação a estas obrigações3. Mas não 

são somente o cargo e o encargo público que dependem do múnus.  

Este múnus é um sentimento, e a responsabilidade é uma atitude. 

Responsabilidade é uma ação compatível com o múnus. Não há responsabilidade 

sem múnus. A responsabilidade não pode ser um ônus que onere, precisa ser uma 

incumbência pacífica na consciência, e por isso a consciência vem antes da 

responsabilidade na relação transitiva. Leia-se esta incumbência por tomar o 

encargo, algo que alguém pegou para si, que não foi dado, mas que foi tomado. Não 

há necessidade de nenhum incumbente além do responsável por si mesmo.  

                                                     
1 Bok, Hilary. Freedom and Responsibility. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1998. 
2 ABBAGNANO. Nicola. Dicionário de Filosofia. 5ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
3 Como menciona Giovanni Brizzi em seu livro “O Guerreiro: o Soldado e o Legionário: os Exércitos no 
Mundo Clássico”, Editora Madras, 2000, este sentimento precede ao exercício do labor, presente nos 
“filhos do sentimento serviano do múnus que se deve render ao Estado”. 
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Quanto à causalidade, o indivíduo só pode ser responsável por seus atos se é 

livre na escolha, no sentido de que seus atos não podem ser decorrentes de assédio 

ou violência. 

Mas a responsabilidade é causa ou efeito da liberdade quando o sinônimo de 

liberdade é a vontade humana autodeterminada como ocorre na ética normativa 

kantiana? Um indivíduo só pode ser responsável por seus atos se é livre ou o 

indivíduo só pode ser livre se for responsável por seus atos? A responsabilidade 

depende da vontade, mas a manutenção da vontade depende de responsabilidade, 

pois este agente moral é responsável por não sucumbir aos desejos e aos apetites.  

Com a consciência isenta, a responsabilidade é no sentido de atender à lei 

universal da não-maleficência, o que inclui a responsabilidade da manutenção da 

vontade. A responsabilidade deste indivíduo concreto muda, ele passa a responder à 

lei universal por meio da isenção, virtude que passa a considerar como um bem 

valioso. Obedecer à lei universal da não-maleficência é sua única responsabilidade, 

e guardar sua isenção é seu múnus. Num sentido homônomo, há um sentimento 

serviano em se guardar a isenção e, desse modo, este indivíduo concreto passa a 

valorizar intensamente a isenção em seus atos. 

 

 

 

 

 



 

16. Justiça 
 

Conforme o anteriormente explanado não consideramos a imparcialidade 

como uma virtude, mas como uma formalidade quando fizemos a comparação com 

o labor do árbitro de futebol. Isto fica ainda mais evidente diante da comparação com 

a versatilidade da isenção em intermediar as controvérsias morais e de interesses 

sociais em situações reguladas ou não por normas. 

Pensemos na justiça no plano individual, a questão da retidão, e não na 

questão de justiça social como um direito fundamental e façamos aqui um 

parêntese: a isenção está presente nos fundamentos de bom senso, na 

racionalidade, na equidade e no pragmatismo do direito natural.  

Mas a justiça em termos legais (direito) não pode modificar o curso das ações 

do agente moral; ela acaba por intervir majoritariamente depois da consequência do 

ato (dano) e não nas causas. O direito positivo e a imparcialidade atendem ao 

princípio da não-maleficência, podem até quitar um débito, mas não têm o poder de 

saldar toda a conta haja vista não transigirem na direção da positividade, já que não 

têm um caráter preventivo, mas se efetuam posterior ao dano. 

Para uma consciência isenta, o lugar da lei é o foro íntimo ou foro conscientiae, 

em que a equidade, a imparcialidade, a simetria e a justiça encontram as condições 

para germinar. Como vimos no capítulo sobre a imparcialidade, nossa situação é 

semelhante à do juiz de direito: somos juízes de fato ou de realidade e de valor dos 

outros e de nós mesmos. 

A noção de lei positiva fica clara para o indivíduo que já assumiu a 

responsabilidade por meio de sua consciência isenta, uma vez que reconhece a não-

maleficência como lei universal. Como vimos no capítulo sobre a ontologia da 

isenção, não escolhemos a culpa como ponto de partida, pelos motivos ali expostos, 

e qualquer apelação precisa necessariamente se dar em uma instância superior da 

consciência.  

A justiça não pode mais ser representada pela balança da justiça, a balança 

da equivalência entre castigo e culpa. O ponto de partida não pode ser a assimetria, 

a transgressão, o dano ou a culpa, mas um senso moral, pois o que precisamos é de 

uma bússola para nossas ações. 
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Para Confúcio, os “cinco comportamentos do cavalheiro principais nos 

Analectos são benevolência (ren 仁), retidão (yi 義), decoro ritual (li 禮), sabedoria 

(zhi智) e confiabilidade (xin信)”. Nos deteremos aqui no comportamento compatível 

com a retidão. A retidão é citada nos Analectos e Confúcio coloca interesses acima 

de pretensões na gestão da administração1: “o cavalheiro, à vista da chance de lucro, 

pensa se o negócio é correto”2, Analectos 16:10.   

Como vimos anteriormente, a virtude está em agir de forma interessada entre 

os extremos do egoísmo e da abnegação. A expressão “à vista da chance de lucro” é 

no mínimo curiosa. A expressão nos informa a relação do cavalheiro diante do lucro, 

que não é igual a colocar o lucro todo diretamente no bolso, o que não significa que 

o cavalheiro na situação de gestor não deva ter participação no lucro. O cavalheiro 

não deixa de visar seus interesses, mas age com parcimônia diante do lucro. 

Embora a isenção seja uma disposição, não nos faz chegar ao critério mais 

judicioso e razoável por si, mas estimula a judicatura no âmbito da consciência. 

Sequer teríamos dilemas morais decorrentes de nossas pretensões e egoísmo sem 

a isenção, se não influísse em nossa judicatura sobre estados e atos passados, 

presentes e futuros. 

O indivíduo isento é parcimonioso consigo mesmo e com os outros, porque a 

natureza da isenção é estimular a condescendência, mas também a promoção de 

interesses racionais de forma imparcial, até pela rejeição das pretensões egoístas. O 

lucro aumenta não somente na obtenção do ganho, mas também na redução do 

custo.  

Se a isenção nos faz condescender na direção do bem viver, invariavelmente 

na conformidade do contrato social, há o reconhecimento indireto das normas por 

uma primazia da isenção na consciência dos indivíduos. Em algumas situações, o 

indivíduo não reconhecerá a norma vigente como legítima, se esta não tiver 

legitimidade, mas defenderá seu ponto de vista com o aval dos dispositivos legais. 

 

                                                     
1  Brooks, E. Bruce, and A. Taeko Brooks. The Original Analects: Sayings of Confucius and His 
Successors. New York: Columbia University Press, 1997. 
2 Ibidem.  



 

17. Liberdade 
 

Houaiss define livre-arbítrio como uma “doutrina que afirma que o ser humano 

é livre de escolher ou decidir em função da sua própria vontade, estando isento de 

qualquer condicionamento prévio ou causa determinante”1. Como vimos no tópico 

sobre os dicionários analógicos, “uma coisa é o indivíduo se isentar de algo, e outra 

a isenção em si”. Distinção similar se aplica para a definição de livre-arbítrio, “uma 

coisa é o indivíduo estar isento de, e outra a isenção em si”. 

Ainda que o indivíduo estivesse isento de qualquer condicionamento prévio ou 

causa determinante, ainda assim não teria como se isentar de estar sob a lei 

universal da não-maleficência e da disposição pervasiva da isenção em si, muito 

embora não sejam condicionantes ou determinantes duros. Ora, não há liberdade 

sem responsabilidade. Ainda assim precisaríamos de um novo conceito de liberdade 

no plano individual. Nós entendemos a liberdade como intermediária causal de uma 

relação transitiva e não como uma causa primária.  

Embora nosso pensamento não seja linear ou etapista, este processo se dá de 

forma dinâmica, inclusive com possíveis regressões. A isenção é o core 2  da 

liberdade. Quando tenho a consciência isenta, sou responsável e justo, então sou 

livre. Esta expressão declara que o indivíduo concreto só usufrui de algum grau de 

liberdade3 quando estes pré-requisitos são satisfeitos.  

Tudo tem o seu preço e não podemos calcular que não há um preço a ser pago 

para viver na coletividade. A liberdade tinha seu preço, e este preço parecia caro. O 

caro é o que não podemos pagar sem comprometer nossa economia. A isenção não 

é um preço caro a ser pago, pois, como vimos, o preço parece ser mais baixo que o 

da generosidade. 

                                                     
1 livre-arbítrio in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-
2021. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/livre-arbítrio        
2 Termo analógico emprestado do fitness, o core diz respeito à musculatura estabilizadora das regiões 
abdominal e lombopélvica que atuam sinergicamente para manter a estabilidade da região central do 
corpo. Figuradamente, a isenção é o core no lugar da chave de abóbada procurada por Kant. 
3 Este algum grau de liberdade pode ser algo similar à livre agência; realçamos que a liberdade não é 
objeto de discussão aprofundada neste ensaio.  
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Os obstáculos precisam ser removidos para uma realização pessoal plena, 

nem por coações externas, nem por constrangimentos internos, mas por isenção na 

consciência e nos atos decorrentes desta. 

Neste sentido, a educação tem um papel crucial. A isenção pode ser ensinada, 

seja por meio de jogos nas escolas onde se ressalte o bom exemplo, seja por meio 

dos bons exemplos dos pais, o certo é que urge esta necessidade para que possamos 

possibilitar cada vez mais a dignidade compatível com o valor da isenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18. Individuação, dignidade e respeito 
 

 A individuação deve ser vista aqui como uma individualização permitindo que 

nosso potencial como seres humanos deixe de ser uma suscetibilidade e passe a ser 

uma realidade. O indivíduo isento, consciente, responsável e que usufrui de algum 

grau de liberdade está pronto para ter sua dignidade, integridade e identidade. 

Nossa constatação foi a de que a dignidade tem sido tratada como princípio 

jurídico da dignidade da pessoa humana. Muitos artigos e livros têm tratado a 

dignidade da perspectiva da indignidade, da violação dos direitos, como em 

situações de humilhação, degradação e desumanização 1 , o que não condiz com 

nossa opção deliberada pelo viés da positividade. 

Mas antes de pensarmos sobre a aplicação no direito ou sobre a dignidade 

humana em si, devemos pensar na dignidade em si, pois hoje falamos da dignidade 

com que devemos tratar os animais domésticos, para exemplificar. Desta forma, a 

dignidade não está restrita aos humanos, mas diz respeito aos seres vivos. 

A axiologia é uma vertente transdisciplinar que tem como objeto os valores e 

virtudes e suas relações, e tem como objetivo explicar a dignidade. Como a dignidade 

foi inclusa no processo que envolve a isenção, precisamos trazer algum conteúdo 

sobre este tópico. 

A dignidade está coarctada com o respeito próprio por quem propriamente 

somos, e não por uma estrutura de avaliação como na autoestima. A dignidade se 

inicia com o respeito próprio, separadamente e de forma que antecede ao respeito 

ou à falta dele com que somos tratados. E aqui somos impelidos a fazer uma 

digressão sobre o respeito. 

Como vimos, a palavra respeito deriva do lat. respicere, que por sua vez 

significa olhar outra vez, olhar de novo. Na tradição filosófica, Demócrito elevou o 

respeito a princípio da ética, com o que concordamos plenamente.  

O respeito, em nossa avaliação, e de forma semelhante à responsabilidade, é 

um múnus. Logo, o respeito deve ser naturalmente ofertado em todas as situações, 

em diferentes níveis, e não somente em situações recíprocas e na conformidade de 

                                                     
1 Kaufmann, Hannes Kuch, Christian Neuhaeuser and Elaine Webster (eds.), Humiliation, Degradation, 
Dehumanization: Human Dignity Violated (Dordrecht: Springer, 2010), 7-17. 
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um juízo de merecimento. O respeito se concretiza eticamente na atitude respeitosa, 

por isso admiramos ao modo como os japoneses ensinam as crianças a tratar com 

deferência aos idosos. Esta atitude respeitosa decorre da lei universal da não-

maleficência, pois o respeito nos protege das consequências do desrespeito e da 

intolerância. 

O respeito é condição da tolerância positiva à medida que serve de 

sustentação e inclusão do próximo. A tolerância negativa, por sua vez, tende a 

“suportar o suficiente para não ser intolerante”. A dignidade também é definida por 

Houaiss 2  como uma “qualidade moral que infunde respeito”. Então a dignidade 

também está no plano interpessoal sujeita à avaliação moral da coletividade. 

Tomemos como modelo o clássico exemplo do bombeiro que entra no prédio 

em chamas numa situação de altíssimo risco, situação que a maioria dos outros 

bombeiros evitaria, e salva um menino de cinco anos de idade. Os espectadores 

aplaudem, é elogiado por seus colegas bombeiros, e entrega a criança no colo de sua 

mãe. Dias depois, o bombeiro é chamado na prefeitura num ato solene em que o 

prefeito dá um discurso sobre sua ação magnânima e depois o bombeiro é 

condecorado com uma medalha por sua honra e bravura. 

O largo espectro da semiótica de Saussure favorece a compreensão das 

relações no modelo moral acima. A dignificação é uma representação mental 

relacionada ao fato, o gesto heroico, à semelhança da significação na teoria dos 

sinais. Este ato magnânimo atribui valor à insígnia (sinal distintivo que é atributo da 

dignidade), o mérito que conferido à premiação pela medalha. A medalha é insígnia 

e signo, pois sob o aspecto plástico a medalha é uma moeda que representa algo 

diferente de si mesma, sem poder de compra. O dignificante é a impressão psíquica 

da ação heroica singular, como a de um primus inter pares. O dignificado é a face da 

insígnia que corresponde ao conteúdo da relação entre o código moral e a realidade. 

Sobre a integridade moral, falaremos abreviadamente de uma noção, e não 

sobre um conceito, pois não é objetivo deste ensaio tratar da conceituação da 

integridade moral, mas sim da isenção na perspectiva de virtude. A integridade moral 

                                                     
2 HOUAISS, A. & VILLAR, MS Dicionário Houaiss da língua portuguesa, 1ª ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2009. Supressões e acréscimos nossos. 
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é definida como o “caráter, qualidade de uma pessoa íntegra, honesta, incorruptível, 

cujos atos e atitudes são irrepreensíveis; honestidade, retidão”3.  

A noção de integridade moral está relacionada com as noções de inocência e 

retidão, respectivamente a virtude de quem não pratica o mal e a “virtude de seguir, 

sem desvios, a direção indicada pelo senso de justiça, pela equidade; virtude de estar 

em conformidade com a razão, com o dever; integridade, lisura, probidade”4. Se a 

inocência é não praticar o mal, inocência é cumprir a lei universal da não-

maleficência. Quando atendemos à lei universal da não-maleficência somos 

inocentes, mas não ingênuos. Quanto à retidão, parece ser a métrica de nossos juízos 

conforme o capítulo sobre a justiça.  

Esta noção de integridade moral também está ligada à noção de completude 

que para nós se relaciona com a maturidade moral. A maturidade moral é entendida 

de muitas formas, mas em todas parece envolver a habilidade social. Confúcio 

descreveu o desenvolvimento moral por faixa etária e entendeu que o período de sua 

maturidade moral se deu aos cinquenta anos:  

 

O Mestre disse, aos quinze anos eu estava determinado a aprender, aos trinta 

anos eu era aceito e reconhecido, aos quarenta anos eu não tinha mais dúvidas, 

aos cinquenta anos eu compreendia a vontade celestial, aos sessenta anos meus 

ouvidos estavam inclinados, e aos setenta anos eu podia seguir o que meu 

coração desejasse sem remover os marcos (tradução livre do inglês).5 

 

Curiosamente, os judeus também entendem que a maturidade moral ocorre 

aos cinquenta anos 6 . A maturidade pode ser estudada também pelas lentes da 

psicologia do desenvolvimento moral, da gerontologia e das ciências naturais.  

Conforme o Dicionário Oxford de Filosofia7, a integridade é “em sua noção 

mais complexa de uma totalidade ou harmonia do eu, associada a uma concepção 

                                                     
3 Ibidem. 
4 Houaiss, A. & Villar, MS Dicionário Houaiss da língua portuguesa, 1ª ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2009. Supressões e acréscimos nossos. 
5  Brooks, E. Bruce, and A. Taeko Brooks. The Original Analects: Sayings of Confucius and His 
Successors. New York: Columbia University Press, 1997. 
6 Números 4:3 
7 BLACKBURN, S. Dicionário Oxford de Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997. 
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adequada de si mesmo como alguém cuja vida perderia a unidade, ou seria violada, 

se fizesse certas coisas”. A integridade parece se referir a uma pessoa capaz de se 

defrontar com as adversidades da vida e ainda assim manter sua dignidade que já 

não depende tanto da avaliação moral da coletividade e muito menos do resultado 

vantajoso de suas ações. Trata-se de uma convicção profunda, de uma 

contemplação da axiologia e de sua prática.  

O íntegro é capaz de entender as virtudes como órgãos de um sistema, e suas 

ações ultrapassam o que se espera de um agente moral por causa de um 

comprometimento. O entendimento de que a integridade e a retidão protegem e 

preservam é milenar8. Não há motivo para supor que o íntegro viva com o dilema de 

ter de “manter a integridade para não perder a identidade”, até porque não podemos 

asseverar nada com relação aos estados e eventos mentais do íntegro. 

Tópicos relacionados à identidade pessoal no plano metafísico e identidade 

narrativa no plano psicológico precedem aos estudos de identidade no plano ético. 

A percepção de quem perde a identidade ética é expressa na letra da música Shadow 

of a Lonely Man9: “Look at me now, a shadow of the man I used to be”. A identidade 

ética é uma relação múltipla de nossa compreensão do que sejam virtudes e vícios, 

do que entendemos por ideal ético, do que percebemos de nossas práticas. 

O reconhecimento da identidade ética se dá em relação às virtudes e não aos 

vícios; o parâmetro é a virtude porque são os valores que consideramos como 

melhores e adequados. Como toda relação, essa também está sujeita à mudança, 

porque embora as virtudes sejam estáveis, podemos dizer pouco sobre nossas 

mudanças morfofuncionais nas ditas condições da experiência, do espaço e do 

tempo.  

 Identidade ética é quando reconhecemos o valor das virtudes em nossos 

estados e eventos mentais, em nossos atos volitivos a tempo de pôr em prática no 

modo de agir. Sobre a unidade da identidade, esta palavra unidade do grego ἑνότης 

                                                     
8 Sl. 25:21a.  
9 The Alan Parsons Project. “Shadow of a Lonely Man.”, faixa do álbum Pyramid, escrita por Eric 
Woolfson & Alan Parsons, produzida por Alan Parsons, © Woolfsongs Ltd / Careers Music, Inc., 1978, 
faixa 9. 
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translit. henótēs10 (de heis, “um”), também é usada com o sentido de unanimidade11. 

A pergunta que devemos fazer quanto à identificação ética é se estamos refletindo 

suficientemente sobre a capacidade do juízo de valor decorrente da ação da virtude 

em efetivamente mudar nossa realidade e se estamos dispostos a implementar um 

plano de ação. 

O estudo da axiologia é capaz de promover transformação positiva na 

coletividade, sendo a educação formal da ética da isenção um caminho plano a ser 

percorrido. Assim, pensamos que o conhecimento da isenção promove a ruptura com 

o determinismo do comportamento humano e revela a potência do ser. Deixamos de 

nos resignar diante da incompreensão de como agimos para assumir o 

protagonismo do que naturalmente podemos ser: temos a capacidade de sermos 

isentos.  

A isenção como primeira virtude significa, portanto, a virtude fundamental e 

necessária à efetivação e ao cumprimento da lei universal da não-maleficência em 

nossas relações. Um mundo melhor requer indivíduos que pratiquem a isenção.  

 

                                                     
10 Strong, James. Dicionário Bíblico Strong: Léxico Hebraico, Aramaico e Grego de Strong. São Paulo: 
Sociedade Bíblica do Brasil, 2002. 
11 Ibidem. 



 



 

Conclusão 

 

De modo muito breve gostaríamos de deixar a seguinte mensagem fruto do 

que desenvolvemos neste ensaio: a isenção é pervasiva, uma disposição que nos 

estimula a todo o tempo. A escolha de observar a isenção pelos vieses da 

positividade e da novidade facilitou nosso interesse em estudar o que impediria a 

transformação desta virtude em hábito. 

O conhecimento teórico não garante a prática da isenção em nossas vidas. 

Daí a necessidade de educação para a isenção através de modelagens que permitam 

a compreensão prática desde conceito de valor inestimável. A isenção não é somente 

possível, temos alguns exemplos práticos dela tanto na vida como na arte. 

A condescendência é um componente de nosso afeto, e agora temos a 

vantagem de também poder fazer uma opção intelectual pela isenção, coisa que 

antes não tínhamos. Além de ver a imparcialidade como uma obrigação, temos a 

isenção como virtude. Com isso, a posição teorética sobre nossa moralidade se 

dirige para uma coordenada melhor que a neutralidade e a imparcialidade. 

Nossa expectativa é que a isenção uma vez resgatada nunca mais seja 

esquecida, fazendo assim com que alguns conflitos que atualmente permeiam a 

condição humana sejam distensionados, e, assim, possamos todos usufruir de 

melhores relacionamentos neste mundo.  

Sem a isenção continuaremos na instabilidade permanente. É preciso 

repensar nossos vínculos com vistas a estabelecer relações saudáveis e 

benevolentes. Com a prática da virtude da isenção garantiremos no mínimo a 

aplicação da lei universal da não-maleficência.  
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