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PREFÁCIO 
 

 Essa coletânea reúne os trabalhos apresentados durante o IV Encontro de 
Egressos e Estudantes de Filosofia da Universidade Estadual de Londrina, que 
ocorreu no período de 08 a 10 de agosto de 2012, na sala de eventos do Centro 
Letras e Ciências Humanas no Campus da Universidade Estadual de Londrina.  
 Esse ano a temática foi ética e ensino de filosofia. O evento contou com a 
participação de conferencistas convidados da Universidade Estadual de Campinas, 
da Universidade Federal de Santa Catarina e da própria Universidade Estadual de 
Londrina. Além das conferências, a programação colocou em movimento 
minicursos e  comunicações.  

Assim, com os objetivos de estimular e de divulgar a produção científica dos 
estudantes e egressos de Filosofia; integrar a graduação e a pós-graduação no 
âmbito da pesquisa e do ensino em Filosofia, e oportunizar espaços para a 
atualização do conhecimento dos egressos em Filosofia, este evento não apenas 
discutiu, mas colocou em evidência os impasses e os desafios quanto à inserção do 
ensino de filosofia no contexto das escolas de Ensino Médio da cidade de Londrina 
e região, redundando na tentativa de tornar profícua a intervenção neste âmbito, 
principalmente nos espaços públicos destinados ao seu desenvolvimento.   
 No que diz respeito à temática relacionando ética e ensino de filosofia, não 
seria demais mencionar que tal debate teve sua relevância no cenário nacional 
quando, no contexto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB – 
1996), surgiram, confeccionados pelo MEC, os chamados Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN – 1997;1998;1999;2006). A metodologia utilizada por estas 
orientações curriculares propunha para o Ensino Fundamental, com intenção de 
que a proposta se estendesse para o Ensino Médio, uma série de temas relevantes 
do ponto de vista social e que, no entender da então equipe do MEC, deveriam 
receber um tratamento transversal junto às disciplinas do currículo da Educação 
Básica.  

Dentre os Temas Transversais, saltava aos olhos dos profissionais da 
filosofia o Tema Transversal de Ética, cujo papel principal consistiria em servir de 
eixo articulador da proposta, de modo a proporcionar aos alunos do Ensino Médio 
o que rezava o artigo 36 inciso III § 1 da LDB de 1996, ou seja, que ao final da 
Educação Básica, eles tivessem o domínio de conhecimentos de Sociologia e 
Filosofia necessários os exercício da cidadania. 
 Isto significava que um professor de biologia, por exemplo, ao tratar de um 
conteúdo, como é o caso da diferença fisiológica entre homens e mulheres, teria a 
liberdade de abordá-lo do ponto de vista da ética, adentrando temáticas do 
domínio da filosofia de forma a oferecer, para além dos conteúdos da sua 
disciplina, acréscimos a esta dimensão sintonizados com o fomento da cidadania.  
 Todos sabemos que, muito recentemente, através da lei 11.684, de 2 de 
junho de 2008, esta proposta dos PCN sofreu uma alteração bastante consistente 
em favor da inserção da filosofia em âmbito nacional e isto não apenas pela 
mudança no texto da lei ocasionada quanto ao artigo 36, respectivo parágrafo e 
inciso na LDB, mas principalmente na configuração que a filosofia ganhou junto ao 
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currículo, em que os seus conteúdos se deslocaram da proposta transversal de ética 
dos PCN para assumir o status de disciplina obrigatória no currículo do Ensino 
Médio.  

Para nos remetermos ainda a proposta dos PCN, o que causou certo 
desconforto no trabalho com a filosofia na ótica do tema transversal de ética foi 
que, embora a dimensão ética seja reconhecidamente um campo de estudo da 
filosofia e traga, como ainda hoje, implicações profundas no âmbito da formação, 
numa visão mais abrangente ela tenderia a se unilateralizar como proposta do 
ensino filosófico desprendendo-se dos seus demais campos de estudo, como é o 
caso da filosofia política, da epistemologia, da estética, da teoria do conhecimento 
etc., configurando um quadro bastante parcial desta dimensão do pensamento 
para uma importante fase de ensino ao final da Educação Básica. A propósito, os 
problemas éticos, uma vez tratados por profissionais distantes de sua área de 
formação, poderiam sofrer, pela ótica de um enfoque superficial e desvinculado da 
herança do pensamento filosófico, um tratamento tanto afeito à simplificação, 
quanto propício à certa moralização por parte do discurso ético. Assim, os valores 
propostos pela abordagem transversal como os de respeito mútuo, justiça, 
solidariedade, diálogo, ao serem trabalhados por profissionais que não tiveram 
formação em filosofia e, consequentemente, desvinculados dos campos que 
compõem os estudos filosóficos, tenderiam a ser encarados como valores em si 
mesmos, não propiciando outra abordagem ao seu ensino senão um conhecimento 
aligeirado das circunstâncias pelas quais estes mesmos conhecimentos se 
encontram imbrincados na própria tradição filosófica.   

Neste mesmo sentido, ou seja, do lado dos que fizeram a crítica a este tipo 
de proposta dos especialistas do MEC, ficou posto que os professores nem sequer 
dão conta dos desafios postos nos conteúdos das disciplinas pelas quais são 
responsáveis e não teriam condições de trabalhar conhecimentos diferentes 
daqueles para os quais foram formados e que a escola, fazendo valer o regime de 
hora/aula, não contrataria profissionais de filosofia e sociologia que se 
responsabilizassem por transversalizar tais conhecimentos no currículo.  

Assim, a proposta do governo de transformar a filosofia, pelo viés da ética, 
em tema transversal, não só não surtiu efeito, como acabou por derrubar – divido, 
principalmente, a abordagem disciplinar dos currículos da Educação Básica – o 
que a transformaria em conteúdo transversal.  

Deste modo, a filosofia, como dimensão singular do pensamento e quesito 
indispensável para uma educação consistente, não poderia ocupar outro espaço 
nas escolas de Ensino Médio se não esse que agora lhe destina a grade curricular 
na condição de disciplina obrigatória. 

Avançando propriamente na relação entre ética e ensino de filosofia, de 
modo a enxergar certa imbricação entre o contexto deste evento dos egressos da 
UEL e a proposta anterior do tema transversal de ética nos PCN, fica posto que a 
ética, enquanto dimensão do ensino, tenderia a um ganho maior remetendo-se aos 
múltiplos enfoques de que é testemunha o legado filosófico (atualizando-os 
filosoficamente nas problemáticas do presente), do que destinando-se a justificar 
abordagens cuja intenção consiste em ajustá-la sob certa ótica cidadã própria das 
políticas vigentes. Como possibilidade no ensino e campo da filosofia, o 
pensamento ético transpõe enormemente o que vem a ser o seu reconhecimento 
nos moldes e nas estratégias sociais de adaptação, caracterizando, na esfera da 
ação humana, como profundamente crítico e inventiv0. Aliás, não pode ser outra a 
sua contribuição, senão o fomento de ações e de pensamentos sintonizados com a 



 

 
 

4 

problematização ética da atualidade, principalmente por ocasião das 
imprescindíveis atividades do ensino nesta esfera.   

Para nos voltarmos aos textos dos Anais propriamente ditos – todos eles 
apresentados e discutidos neste evento – nota-se que primam pela diversidade de 
enfoques, ou pelo modo como a filosofia, ainda hoje, tem multiplicado seus eixos 
de pesquisa e estudo fazendo de suas intervenções uma problematização 
necessária na qual o pensamento, distante das centralizações totalitárias, encontra, 
na posição crítica e inventiva dos sujeitos pensantes, a oportunidade de se 
construir em bases próprias. Justamente neste aspecto, é que a contribuição dos 
autores se destina, pelo enfoque ético e dentre outros que lhe são complementares, 
a nos sugerir uma vida mais atenta a problematizações filosóficas próprias do 
presente. 

No entanto, para uma leitura mais atenta, um eixo de explanação filosófica 
se configura na exposição dos resumos e textos completos destes Anais, qual seja 
que pensar a filosofia e, em igual medida, a sua dimensão ética, incorre num 
processo destinado a potencializar os textos clássicos, destinando-lhes um 
tratamento acadêmico.  

Tendo em vista os egressos do curso de filosofia, que, na sua maioria, não 
terão como abdicar das atividades de ensino, é que desejamos que esta mesma 
produção – quem sabe futuramente pelas possibilidades que se abrem nos atos do 
ensino e intervenção criativa junto aos alunos do Ensino Médio – ocupe um outro 
lugar de fomento destinando-se às salas de aula. Ou seja, a possibilidade futura da 
filosofia entre nós não requer apenas que um tratamento acadêmico preencha os 
seus investimentos, mas que hajam nestes investimentos deslocamentos  em favor 
do ensino, configurando-se num empenho e intenção filosófica de que o espaço da 
criação nas escolas seja tão eficiente quanto aquele que ocupa a produção 
acadêmica nas Universidades. A propósito, o que se sustenta aqui não redunda na 
afirmação de que todas as apresentações deste evento deveriam girar em torno do 
ensino de filosofia, mas que uma vez realizadas em diálogo com a filosofia, 
intencionassem ponderar este aspecto, visando, em igual intensidade com que 
abordam a tradição, as atividades de ensino. 

Por outro lado, uma distinção faz-se necessária em alguns dos textos 
presentes nestes Anais e isto tanto em prol das atividades de ensino, quanto no que 
elas requerem especificamente. Segundo a argumentação de um dos autores 
(FELDHAUS, p. 15), não se chega ao intento do trabalho com clássicos no Ensino 
Médio num passe de mágica. Para além do estudo acadêmico e de uma formação 
séria que respalde o trabalho de um professor de filosofia no Ensino Médio, são 
necessárias, na sua visão, etapas para se chegar a este fim, em que, primeiramente, 
o professor (‘o filósofo’) deve buscar possibilitar que os próprios alunos 
identifiquem os principais problemas filosóficos envolvidos, recorrendo a um 
vídeo, reportagem de revista etc; e somente depois que os alunos identificaram as 
principais questões filosóficas pertinentes, complementar a lista de problemas 
filosóficos, se for necessário; em segundo lugar, o professor deve incitar seus 
alunos a encontrar respostas próprias aos problemas filosóficos identificados, 
evitando a todo custo nessa etapa recorrer aos textos dos filósofos clássicos e às 
suas avaliações; em terceiro lugar, procurar criar uma situação de debate entre os 
defensores das diferentes posições apresentadas; em quarto lugar, pedir que os 
alunos leiam alguns trechos dos clássicos que abordam a temática buscando 
identificar-se ou contrapor-se a posição do pensador levando em consideração sua 
posição anteriormente defendida; e finalmente, pedir aos alunos para redigir um 



 

 
 

5 

texto dissertativo buscando sintetizar sua posição levando em consideração todas 
as etapas anteriores.  

Nas diretrizes curriculares para o Ensino Médio no Estado do Paraná, foco 
da explanação de um grupo de autores nesta coletânea (TEIXEIRA; ZAGANINI; 
WEFFORT, p. 32), os momentos que podem propiciar um trabalho interessante 
com a Filosofia não deixam de passar, antes de chegar ao texto clássico, por 
algumas etapas como é o caso da sensibilização/mobilização dos alunos no 
trabalho com as primeiras ideias; dos momentos de problematização, ou das ideias 
provocativas; das atividades de investigação das ideias/pesquisa orientadas pela 
professor e da tentativa de transformar a sala de aula num laboratório, mesmo que 
incipiente, da ampliação de ideias e criação conceitual. Eis a importância, para este 
trabalho de ambientação, de que o profissional da filosofia tenha avançado em 
relação à formação acadêmica e, em igual medida, que saiba se utilizar desta 
experiência para potencializar as suas atividades com ensino da filosofia.   

Tendo em conta os resumos apresentados sob este enfoque, cabe destaque 
principalmente as ideias que endossam a perspectiva do espaço escolar como 
aquele no qual temos direito não apenas às ciências e às artes, mas igualmente à 
filosofia e seus campos de estudo, de modo que pensar através dos conceitos da 
filosofia política, da ética, da estética, da epistemologia etc. não se constitui uma 
realidade distante e alheia à formação escolar, pelo contrário é o que lhe oferece 
um dos quesitos fundamentais da sua integralidade. Pela ótica de um dos autores 
(SUAVE, p. 11): os jovens, quando os adultos, munidos de conhecimentos de 
caráter filosófico, poderão participar de maneira mais notável do domínio político 
e conquistar a autonomia ao apresentarem suas opiniões e pontos de vistas, 
tornando-se cidadãos plenos e responsáveis por si e pelo mundo público, em que a 
disciplina de Filosofia entra como grande aliada na tarefa educativa ao privilegiar a 
reflexão crítica.  
 Por fim, na esfera da totalidade dos textos completos, cabe dizer que, como 
antídoto indispensável na constituição de um modo próprio de pensar, o exercício 
filosófico ganhou corpo nestes Anais. O que significa que alcançou, no trabalho 
com pensadores modernos e contemporâneos principalmente, reflexões de fôlego, 
o que faz da filosofia, se a pensarmos no âmbito da formação, um exercício do 
pensamento a partir de problemas que nos dizem respeito, sobretudo. Por este 
viés, todos os autores aqui presentes, ao se destinarem problemas de natureza 
filosófica, não deixaram de eleger para si uma aprendizagem em filosofia, que, 
antes de se voltar a outrem, possui a serventia de um avanço filosófico 
fundamental que eles mesmos se propõem a si próprios. De outro modo, como 
poderiam adquirir as indispensáveis condições para poder ensiná-la? Por este 
enfoque, a perspectiva acadêmica, visando superar a si mesma, desemboca numa 
gama bastante extensa de possibilidades, dentre as quais não podemos descartar o 
ensino da filosofia. O que se deseja, de fato, é que caminhem se enriquecendo 
mutuamente. Eis um dos aspectos de que a filosofia necessita para continuar viva 
entre nós.   
 

Américo Grisotto 
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EDUCAÇÃO E POLÍTICA: EDUCAR PARA GARANTIR O ESPAÇO DA 
POLÍTICA 

 

Aline Laureano Suave 
Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Universidade Estadual de Londrina 
linelay@hotmail.com 

 

 

Este trabalho defende que a principal contribuição da filosofia para a educação 
reside em possibilitar o exercício da reflexividade e da crítica. A educação contribui 
para a formação das crianças e dos jovens na medida em que apresenta a esses a 
cultura humana, isso é, tudo aquilo que a humanidade produziu e desenvolveu ao 
longo dos séculos. A educação é tarefa de todos os adultos. Os adultos, sejam eles 
professores ou pais, além de apresentar o mundo aos recém-chegados têm a tarefa 
de preservar o mundo, garantir a existência do espaço público do mundo, espaço 
esse em que todos apresentam suas opiniões e dizem quem são. Assim, os jovens, 
quando adultos, munidos de conhecimentos poderão participar do domínio 
político e conquistar autonomia ao  apresentarem suas opiniões e pontos de vistas, 
tornando-se cidadãos plenos e responsáveis por si e pelo mundo público. Tal visão 
de educação e política embasa-se na contribuição da filósofa judia Hannah Arendt, 
que nos traz muitas reflexões acerca da responsabilidade dos adultos em relação a 
educação das crianças e jovens. Utilizar-se-á como referencial teórico desse 
trabalho os textos A crise na educação, Reflexões sobre Little Rock e A condição 
humana todos de Hannah Arendt. Segundo Arendt, a educação não desempenha 
papel direto na política, no sentido de a educação formar agentes políticos; para a 
filósofa, na política lidamos com aqueles que já estão educados. A política é o 
espaço criado entre-os-homens, é o espaço da ação e da construção de um mundo 
comum entre os homens; a política é atividade entre-os-homens. Para que essa 
atividade seja possível é necessário liberdade para cada um apresentar suas 
opiniões, espaço para que cada um possa apresentar suas opiniões e opiniões a 
serem apresentadas. Nesse sentido, esse trabalho, defende a importância de uma 
educação responsável e crítica, que reconheça sua contribuição para a criação e 
permanência dos espaços públicos do mundo, qual seja: a preparação dos adultos 
capazes de apresentar opiniões e discutir seus pontos de vista. Assim a disciplina 
de Filosofia entra como grande aliada na tarefa educativa ao privilegiar a reflexão 
crítica. 
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AS IMAGENS DO PENSAMENTO EM GILLES DELEUZE 
 

 
Angélica Lúcia Engelsing 
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RESUMO: Gilles Deleuze demonstra em todas as suas obras uma especial 
preocupação com o exercício do pensamento, bem como, busca encontrar novas 
formas de expressão do pensar. Isto explica seu interesse por filósofos variados, 
como, por exemplo: Nietzsche, Espinosa, Foucault, Bergson, Kant, Hume, entre 
outros. Deleuze garimpa nestes filósofos suas concepções de pensamento e 
investiga como é possível atribuir a esta concepção de pensamento uma nova 
expressão, “uma nova significação”. Deleuze não é só um historiador de filosofia, 
mas antes o criador de sua própria filosofia, de seu próprio pensamento. A filosofia 
de Deleuze é um permanente diálogo entre ‘dois mundos’, o filosófico e o não-
filosófico; o ‘mundo’ da não-filosofia representa um espécie de linha de fuga, de 
escape, em relação à imobilidade e às armadilhas impostas pela filosofia da 
representação. Assim, Deleuze dialoga constantemente com os filósofos 
anteriormente mencionados, porque eles de uma forma ou de outra fogem da 
filosofia representativa e estabelecem a possibilidade do pensamento e do pensar. 
O esforço de toda a filosofia deleuziana, expressa na forma de uma filosofia da 
diferença, é a crítica a uma espécie de pensamento conhecida como representação. 
A representação designa um tipo de pensamento caracterizado pela imobilidade e 
que tende ao mesmo, isto é, uma filosofia ancorada em uma imagem do 
pensamento que é pré-filosófica e natural, que realiza a ‘reflexão’ sobre algo e que 
se restringe a fazer considerações e a repetir o já existente. Deleuze, ao mesmo 
tempo em que elabora uma crítica à filosofia da representação, igualmente 
objetiva a sistematização de uma filosofia da diferença. A filosofia da diferença se 
caracteriza pela intensidade, vitalidade, potência e não por uma diferença em 
relação a algum objeto. A problemática da filosofia ou do pensamento como 
representação e a proposta de uma filosofia da diferença são apresentadas nas 
obras deleuzianas sob a forma de duas imagens distintas do pensamento. A 
primeira é por ele denominada de imagem dogmática, representativa e moral do 
pensamento, e a segunda conhecida como nova imagem do pensamento ou 
pensamento sem imagem. O problema das imagens do pensamento é abordado de 
forma mais explícita em capítulos de obras da década de 1960, tais como: 
Nietzsche e a filosofia ([1962] 1976); Proust e os signos ([1964] 2006); e Diferença 
e repetição ([1968] 2006). Portanto, nosso interesse é compreender como se 
caracteriza a imagem dogmática do pensamento e a nova imagem do pensamento? 
O que é o pensamento e como é possível, segundo Deleuze, conferir ao pensamento 
novas expressões? Bem como, circunscrever qual a relação estabelecida entre as 
imagens e a filosofia. A imagem dogmática do pensamento é pré-filosofia e natural, 
sendo retirada do elemento do senso comum julga que o pensar é algo natural e 
espontâneo. O pensamento sem imagem é uma reversão deste e busca libertar-se 
da moral e de todos os pressupostos, a fim de pensar de modo livre e criativo. 
Porém, conforme Deleuze, o pensar depende de forças exteriores, as quais 
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violentam o pensar e possibilite a atividade própria da filosofia, a criação de 
conceitos.   
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O presente trabalho visa realizar a apresentação de alguns aspectos gerais da 
liberdade apresentada por Immanuel Kant (1724-1804) na Crítica da razão Pura. 
Para isso fiz o recorte de abordar o tema da liberdade somente na Dialética 
Transcendental. A questão da liberdade começa a ser construída na Terceira 
Antinomia da Razão Pura e a sua resolução apresentada por Kant no interior da 
Dialética Transcendental é o que culminará na “liberdade transcendental”. Com as 
questões prévias acerca do entendimento apresentadas por Kant na Analítica 
Transcendental, é na Dialética que Kant busca entender a lógica da aparência que 
se põe inevitavelmente à razão humana quando esta caminha em busca daquilo 
que não pode ser condicionado pela experiência possível. Essa “ilusão natural e 
inevitável” da razão humana se dá pela tentativa de obter a totalidade das 
condições do fenômeno, ou seja, aquilo que é completamente incondicionado e que 
nenhuma experiência possível poderá fornecer. A terceira antinomia é apresentada 
como um par de afirmações opostas em que Kant de um lado mostra, na tese, que a 
causalidade pela natureza não se sustenta em sua “universalidade ilimitada”, por 
isso é necessário admitir a existência de uma causalidade pela liberdade. Se a tese 
afirma a necessidade da “liberdade transcendental” para entender os fenômenos 
em sua totalidade incondicionada, por outro lado, na antítese, há a negação da 
causalidade pela liberdade, uma vez que a admissão desta traria a perda do fio 
condutor de toda norma da experiência possível, formando então um verdadeiro 
vazio de razão. Embora a razão se encontre em um embate inevitável a resposta ao 
problema das antinomias não é somente negativo no sentido de que não há 
possibilidade de resposta enquanto campo constituinte do saber. Para além da 
negatividade do terceiro conflito antinômico a liberdade entra em cena como um 
simples conceito passível de ser pensado. Tendo um valor meramente regulativo 
de nossas ações, não constituindo as coisas mesmas dos fenômenos. Isso porque, 
segundo Kant, há um duplo caráter nas ações humanas. O caráter empírico 
consegue mostrar que a antítese tem sua dose de razão ao dizer que os fenômenos 
ocorrem em decorrência da causalidade, pois é isso que a experiência possível 
consegue fornecer, mas a tese, enquanto liberdade transcendental, também pode 
ser pensada sem contradição para realizar a mesma ação. Além disso, a vantagem 
que a tese abarca em relação a antítese é que ela possui um interesse prático que a 
“causalidade natural” não permeia.  Isso porque nas antinomias dinâmicas, 
diferentemente das antinomias matemáticas, as duas afirmações não se 
contradizem e consequentemente podem se sustentar simultaneamente. Sendo 
assim, a liberdade apresentada na Dialética Transcendental se encaixa como um 
conceito racional possível de ser pensado e que possui um caráter inteligível 
enquanto o ser humano pensa iniciar em absoluto uma causa em absoluto, que 
Kant chama de “liberdade transcendental”, mas por outro lado tem suas ações 
determinadas enquanto faz parte da natureza.   
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Esse estudo apresenta algumas propostas de abordagem do tema dos recentes 
avanços no campo da engenharia genética aplicada à medicina reprodutiva e seus 
efeitos às intuições morais compartilhadas pelas sociedades democráticas e 
liberais contemporâneas. O estudo reconstrói inicialmente duas concepções do 
papel do professor de filosofia (ou se poderia dizer até mesmo do ‘filósofo’): a) a 
concepção de filosofia da filosofia analítica tal como desenvolvida por Richard 
Hare, que concebe o papel do filósofo como restrito ao esclarecimento de 
conceitos, à análise lógica e à exame da coerência dos argumentos; b) a concepção 
de filosofia do filósofo e sociológico alemão contemporâneo, Jürgen Habermas, tal 
como ele a concebe em sua obra Die Zukunft der menschlichen Natur, a qual, por 
exemplo se diferencia da sua concepção de filosofia de obras anteriores como 
Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln, ao defender, na primeira obra 
citada, que, quando estão em jogo questões relativas à autocompreensão 
normativa da espécie humana, a filosofia não pode ficar restrita apenas a uma 
análise formal da coerência dos argumentos, mas precisa posicionar-se. Após essa 
reconstrução, são oferecidas algumas sugestões acerca de como trabalhar a 
temática em sala de aula no ensino médio na disciplina de filosofia, não excluindo 
a possibilidade de algum trabalho interdisciplinar com a biologia e a sociologia, 
por exemplo. Em todas as propostas apresentadas, grande ênfase é dada as etapas 
que deveriam ser seguidas ao abordar semelhante tema. Primeiramente, o 
professor (‘o filósofo’) deve buscar possibilitar que os próprios alunos identifiquem 
os principais problemas filosóficos envolvidos com essas novas tecnologias, 
recorrendo a um vídeo, reportagem de revista, etc; e, somente depois que os alunos 
identificaram as principais questões filosóficas pertinentes, complementar a lista 
de problemas filosóficos, se for necessário; em segundo lugar, o professor deve 
incitar seus alunos a encontrar respostas próprias aos problemas filosóficos 
identificados, evitando a todo custo nessa etapa recorrer aos textos dos filósofos 
clássicos e  as suas avaliações; em terceiro lugar, procurar criar uma situação de 
debate entre os defensores das diferentes posições apresentadas; em quarto lugar, 
pedir que os alunos leiam alguns trechos dos clássicos que abordam a temática 
buscando identificar-se ou contrapor-se a posição do pensador levando em 
consideração sua posição anteriormente defendida; e finalmente, pedir aos alunos 
para redigir um texto dissertativo buscando sintetizar sua posição levando em 
consideração todas as etapas anteriores.  
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O que se pretende é apresentar o lugar e a relação entre genealogia e história no 
pensamento foucaultiano. E para tanto utilizarei tais textos do filósofo: A ordem do 
discurso; Nietzsche, a genealogia e a história; A verdade e as formas jurídicas; 
Vigiar e punir: o nascimento da prisão; Genealogia e poder. De modo que a escolha 
de tal grupo de textos não é arbitrária, pois todos eles de uma forma ou de outra 
apresentam discussões pertinentes ao tema em questão; sem esquecer, contudo, 
que ainda possam existir outros além dos selecionados dada a enorme produção 
intelectual do filósofo; mas que não se fazem pertinentes em função do tipo de 
trabalho que se empreende aqui. O tema por ora investigado aparece em Foucault 
a partir da década de 1970. Em 1971 Foucault escreve o artigo Nietzsche, a 
genealogia e a história (no qual me deterei com mais afinco) e é de certa forma o 
início do trabalho que se desdobraria pelos próximos cinco anos vindo a 
desembocar em Vigiar e punir. À vista disso pode-se perguntar: Mas o que faz o 
genealogista? O genealogista escuta a história, situa a coisa a ser investigada (os 
valores morais, o ascetismo, a verdade, o sujeito, as modalidades de exercício do 
poder) em uma perspectiva histórica que faça aparecer suas descontinuidades, 
seus usos e apropriações. Quer mostrar que algo não atravessa o tempo e 
permanece sempre o mesmo. E o tipo de história que o genealogista pratica 
chama-se, tal como Nietzsche a denominou, de “Wirkliche Historie” ou história 
“efetiva”; ela se opõe a um tipo de história tradicional que reduz a diversidade do 
tempo; se quer objetiva; linear e progressista. O genealogista se ocupa com coisas 
que para a filosofia eram consideradas como sem história, imortais. E Foucault, 
genealogista, as reintroduzirá no devir histórico. 
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O presente artigo tem como objetivo apresentar a interpretação de Heidegger 
sobre Nietzsche. Como sabemos, Heidegger é o filósofo que se preocupou com a 
questão sobre o sentido do ser e, por conseguinte, fez várias críticas a toda tradição 
dentro da filosofia que se importou com esta questão. Em Nietzsche, Heidegger 
interpreta a “vontade de poder”, mostrando passo a passo os caminhos e as 
mudanças que Nietzsche introduziu com esta tese. Outro ponto identificado por 
Heidegger é que a “vontade de poder” tem o seu principio no mundo ôntico, pois é 
algo particular, tomada por um impulso. Mas o que chama mais a atenção nesta 
interpretação heideggeriana é que ele identifica um caráter metafísico na “vontade 
de poder”, pois tem suas raízes na filosofia de Platão e que, a “vontade de poder” 
também lida com a questão sobre o “ser”, não do modo como Heidegger gostaria, 
mas suas raízes não negam tal envolvimento com esta questão. E tal aparecimento 
da metafísica em Nietzsche é a instauração de valores, pois interpreta toda a 
metafísica como uma instauradora de valores. E o ser dentro da “vontade de 
poder” é pensado apenas como valorativo, sendo valorativo o poder. E isto instaura 
o esquecimento sobre a questão do ser. O comentador Benedito Nunes reconhece 
que Nietzsche identificou três espécies da historiografia, mas o principal 
esquecimento de qualquer modo ocorreu, sobre o ser e outro esquecimento que 
vale o destaque, a saber, a diferença entre o ser o ente. O ponto derradeiro que 
Heidegger interpreta, segundo Benedito Nunes, é que, Nietzsche se “alimenta” do 
“Eu pensante” de Descartes, mas com uma modificação, o eu quero, à vontade. 
Mesmo modificando a proposição cartesiana, Nietzsche também elevou o status do 
ente em relação ao ser. Ou seja, Heidegger mais uma vez interpreta, identifica os 
erros de toda tradição e em Nietzsche não foi diferente, ou seja, a questão sobre o 
sentido do ser continuou encoberta. 
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Ludwig Andreas Feuerbach (1804-1872) filósofo alemão, reconhecido por seus 
estudos no campo da antropologia e da teologia, tendo a problemática da religião e 
tudo que a ela se relaciona como seu objeto principal de interesse em todo seu 
pensamento filosófico, parte do pressuposto de que a religião nada mais é do que a 
essência do homem. Ou seja, o Deus do homem não é nada mais do que a essência 
divinizada do homem. Feuerbach propõe uma espécie de teologia invertida, onde o 
homem deixa de ser a criatura originada a partir de Deus, e passa a ser o criador da 
ideia de Deus. Ele sofre, a partir de então, um processo de marginalização 
acadêmica, que o leva ao ostracismo em sua época, devido aos seus primeiros 
escritos e às suas ideias acerca de Deus e da religião cristã principalmente. 
Argumento estes expressos nas obras A essência do cristianismo (1841), Preleções 
sobre a essência da religião (1848) e A essência da religião (1846); 
fundamentalmente, estas três obras demarcam a consolidação da Teologia 
Invertida proposta por Feuerbach, escritos que nos direcionam no entendimento 
de sua nova Filosofia; em Teses provisórias para a reforma da filosofia (1843) e 
Princípios da filosofia do futuro (1843), o autor alemão nos traz parametros para 
uma nova forma de se fazer Filosofia, ou um novo sentido do que é propriamente a 
Filosofia, em suas atividades, meios e finalidades. O presente trabalho visa então 
reconstruir os argumentos do filósofo alemão que nos leva a essa nova Filosofia, 
trataremos de examinar as razões e os caminhos a serem percorridos para que se 
alcance tal Reforma da Filosofia como prentendera Feurbach, delimitando as 
nunanças de tal comportamento filosófico reacionário; elencando pontos 
especifícos que fundamentam tal posicionamento, qual seja; de a Nova Filosofia 
tender a corresponder e a satisfazer as necessidades do homem, da humanidade 
em sua totalidade. 
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O presente trabalho tem por objetivo analisar os argumentos de Ronald Dworkin 
acerca da busca pela decisão correta em questões jurídicas controvertidas. 
Inicialmente, é necessário compreender as críticas do filósofo ao positivismo 
jurídico, especialmente as teorias desenvolvidas por J. L. Austin e de Hebert L. A. 
Hart acerca da atuação do juiz no processo decisório. Para Dworkin, não é 
defensável o posicionamento a favor da discricionariedade do magistrado diante 
dos chamados hard cases, pois, mesmo em casos difíceis e polêmicos, apenas uma 
das partes participantes do processo tem um direito a ser reconhecido. Para o 
estabelecimento da “resposta correta”, o filósofo e jurista norte-americano 
argumenta que é necessário buscá-la a partir dos princípios existentes no 
ordenamento jurídico. É por meio da interpretação que o juiz deve definir qual é o 
direito a ser tutelado no caso, ainda que não existam práticas sociais e decisões 
judiciais passadas para a questão específica em discussão. O magistrado deve 
compreender qual o conjunto de princípios que venham a expressar a melhor 
justificativa e fundamentos da prática jurídica. Em sua proposta que compreende o 
direito como integridade, o pensador expõe que a decisão deverá dirigir-se em 
favor da coerência com os precedentes, por isso recorrer aos princípios que regem 
a sociedade e o seu sistema jurídico vigente. Dworkin estabelece uma analogia 
através da figura do Juiz Hércules, personagem com capacidades sobrenaturais e 
que compreende o direito como um todo, justificando sua decisão na compreensão 
do passado e do presente, comprometido à definição da melhor solução, de modo 
condizente com as leis. Em sua obra, a concepção de direito supera a ideia de mero 
conjunto de regras, pois o direito seria uma ramificação da moralidade política, 
que por sua vez derivaria da moralidade em geral. Assim, construção de uma teoria 
geral do direito não se constitui como um projeto de análise das práticas jurídicas 
de maneira neutra e descritiva, mas decorrente de um processo de interpretação 
que almeja justificá-las, tendo em vista que se fundamentam em julgamentos e 
juízos de ordem moral e ética. 
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A presente comunicação tem por objetivo posicionar o pensamento ético de Tomás 
de Aquino como intelectualista contrapondo-o ao voluntarismo da tradição 
agostiniana, ou seja, trata-se da contextualização histórica da filosofia moral do 
Aquinate mostrando o seu posicionamento intelectualista frente. Deste modo 
segundo Vaz a ética medieval pode ser dividida em duas fases, a primeira antes da 
difusão da Ética a Nicômaco de Aristóteles nas escolas do Ocidente latino, e a 
segunda fase depois desta difusão. A primeira fase caracteriza-se pela grande 
influência de Agostinho em discussões com a temática do livre arbítrio e da graça 
na segunda fase a discussão assume o caráter intelectualista de matriz aristotélica. 
Assim a ética medieval pré-tomásica pertence em grande parte à história do 
agostinianismo medieval, deste modo nas categorias ético-psicológicas vindas 
dessa tradição a primazia é atribuída à vontade (voluntas) com sua prerrogativa do 
livre-arbítrio (liberum arbitrium), aqui o voluntarismo moral será uma constante  
reflexão ética na Idade Média, sobretudo por parte de Agostinho, já a partir do 
século XIII a vertente será oposta, pois vai ao encontro do intelectualismo de 
matriz aristotélica do qual Tomás é adepto. É a influência em temas como livre 
arbítrio, liberdade, sínderese, lei em geral e lei natural temas do intelectualismo 
moral aristotélico que possibilitam a designação da ética tomásica como “teoria da 
reta razão”, onde se discute o lugar e o papel da razão na estrutura e no exercício 
do ato moral, opondo-se à tendência voluntarista da tradição agostiniana. Por 
conseguinte Tomás assume muitas definições aristotélicas, porém mergulha na 
inteligibilidade dos atos humanos onde descobre estruturas fundamentais, 
transformando a descrição dos atos virtuosos de Aristóteles em uma filosofia 
moral baseada nos primeiros princípios do intelecto prático, tornando plausível 
dizer que Tomás enfatiza a natureza cognitiva da ética defendendo que o 
conhecimento deve ser a base para os atos corretos. Deste modo o objetivo desta 
comunicação é evidenciar e posicionar a filosofia moral tomásica como 
intelectualista. 
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O objetivo da presente comunicação é apresentar a temática do segundo capítulo 
de nossa dissertação de mestrado. Tal dissertação procura traçar os limites daquilo 
que, a partir de Nietzsche, poderia, ao nosso ver, ser tratado como um 
perspectivismo deleuzeano. Dentro dessa meta, dividimos nossa dissertação em 
três partes. Dentro dessa divisão, o segundo capítulo surge como uma exposição 
independente daquilo que, no terceiro capítulo, será identificado com o próprio 
perspectivismo deleuzeano. Visando tal fim, procuramos, por meio de passagens 
dos primeiros grandes trabalhos de Deleuze (Diferença e repetição e Lógica do 
sentido), mostrar que, diferentemente do que pensam alguns interpretes desse 
autor, o teórico das multiplicidades possui bastante consciência e adesão àquilo 
que se convencionou chamar de virada lingüística, notando-se que nosso raciocínio 
caminha no sentido de mostrar que, em meio a tal virada, a peculiaridade do 
pensamento de Deleuze consiste em um tipo de postura ética. Tal postura ética, 
por sua vez, é, justamente, aquilo que aproxima o filósofo da diferença e o 
perspectivismo. Em que, exatamente, consiste tal aproximação? Para 
respondermos essa pergunta, precisamos, primeiramente, entender uma das 
principais peculiaridades da virada lingüística: trata-se, justamente, da superação 
de concepções ingênuas a respeito da linguagem; a teoria dos tipos de Russell – 
que, a propósito, está bastante presente em Lógica do sentido – mostra, entre 
outras coisas, que não há, por assim dizer, um fora da linguagem, ou seja, não há, 
em um sentido platônico, um verdadeiro ou um real a que a linguagem remete. 
Dentro dessa situação, a ontologia fica restrita à escolha de um sistema lingüístico 
e abre a possibilidade para um verdadeiro perspectivismo ontológico. Tal 
perspectivismo, no entanto, não é, ao nosso ver, levado às últimas conseqüências 
pela filosofia analítica (ou virada lingüística), notando-se que é, justamente,a 
partir desse aspecto que podemos distinguir a peculiaridade de Deleuze e o ponto 
para onde irá apontar todo o texto de nossa comunicação: por algum motivo, os 
filósofos analíticos parecem, normalmente, submeter apenas à ciência, as 
conseqüências de suas descobertas com a relação à linguagem; contrariando a isso, 
Deleuze parece ver na descoberta da linguagem um novo espaço de criação 
ilimitada.  
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A mimesis grega é tema que está a merecer um estudo mais aprofundado, ou, ao 
menos, uma distinta perspectiva. Com efeito, é lugar-comum referir-se a Platão 
como “inimigo da arte”, chavão este (in)conscientemente – mas constantemente – 
reproduzido nos manuais. Esse argumento é por demais simplista e merece 
revisão. Isso porque não se atentou, com o devido cuidado, para a distinção entre a 
“propaganda” e o próprio veículo de conhecimento platônico. O Sócrates referido 
nos diálogos platônicos é, inequivocamente, um “Sócrates mimético”, igualmente 
distante da realidade do “Sócrates ideal”. Nesse sentido, a crítica platônica à 
mimesis tratar-se-ia de uma autocrítica ou autorreferência. No entanto, este 
filósofo não interdita ou desconhece o valor próprio da imitação e da experiência 
estética; talvez contraponha um uso que se possa dela fazer. Portanto, como 
poderia ele negar a imitação como forma de conhecimento tal qual versada nos 
diálogos platônicos? Aristóteles resolveu a questão sem dificuldade ao identificar 
os próprios diálogos como forma de imitação. O filósofo apresenta um estudo 
próprio sobre como pensar a arte: a mimesis faz parte da natureza dos homens. E 
ainda: a imitação nos proporciona prazer. Há um desejo natural de conhecer e 
entender. Na poesia em geral, e nos enredos das grandes tragédias, Aristóteles 
encontra o fundamento para se reconhecer os desejos de ordem, harmonia e 
unidade. E é exatamente o processo mimético que permite ao poeta trágico 
construir um enredo com tais qualidades, através da imitação. Indica-se a arte 
como (uma) forma de ampliação do conhecimento. Parece que a falha ou a 
exaltação da crítica platônica parece mais fruto de uma tradição, da repetição, e 
menos da própria compreensão da arte e sua relação com a expressão de algum 
conhecimento. E a argumentação da Aristóteles assim sinaliza. Por aqui segue esta 
proposta de estudo. 
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O presente texto visa desenvolver a concepção de ser contida na base da concepção 
de filosofia em Heidegger. Estes dois termos postos em consonância tornam a 
filosofia em ontologia fundamental, ou seja, ciência que estuda o fundamento 
único que a constitui, ou seja, ciência do ser. A busca pela compreensão do “ser” 
como base da filosofia ocidental é caracterizada, em especial na conferência O que 
é isto – A Filosofia? Como sendo a correspondência originária que levou os 
pensadores pré-socráticos a desenvolvê-la. Neste caso a Filosofia é vista muito 
mais como prática presente no cotidiano dos primeiros pensadores, sendo que o 
seu termo quando tomado na antiga acepção grega (Philosophia), tende a mostrar 
esta conduta que nada mais é senão o perscrutar pelo ser que guarda o ente.  Em 
contraste a isso, o termo “filosofia” quando empregado no sentido presente, ou 
seja, no mundo contemporâneo, tende a ocultar o aspecto de “mostrar” a busca 
pelo “ser” e, por tanto, se perde em abstrações e em equívocos justificados por 
tentar explicar o ente e não mais o “ser”. Resgatar a genuína correspondência que 
visa o ser, contida na originária atitude filosófica, foi uma das propostas de 
Heidegger que prescindiu as tradicionais teorias metafísicas. Para a realização de 
tal proposta, o filósofo chama a atenção para a necessidade de se abrir um dialogo 
com a tradição de filósofos do mundo ocidental, para que assim, seja possível 
resgatar neles um sentido para o nosso presente e, desta forma, determinar o 
nosso futuro. Dito o mesmo de outra maneira, para que a questão do ser seja 
acatada de modo responsável, uma vez que ela nos indica o caminho que estamos a 
seguir e, como tal, deve corresponder ao ser que o percorre. De acordo com isso, 
será estabelecido como fio condutor às obras escritas por Heidegger a partir da 
década de trinta, em especial, Que é isto – A Filosofia? E, Que é Metafísica? 
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O presente trabalho possui como meta explicar a origem dos valores morais 
segundo a concepção de Friedrich Nietzsche. Para este, ninguém procurou analisar 
os valores morais, estes sempre foram tomados como prontos, como se sempre 
existissem, como eternos e metafísicos. No entanto, para Nietzsche, os valores 
morais, como todo conhecimento humano, possuem uma origem, uma criação, 
sofrendo mudanças e alterações conforme as necessidades dos indivíduos. Assim, 
o filósofo alemão irá procurar descobrir a origem da moralidade, realizando uma 
análise genealógica até o atual momento. Nietzsche comenta que caminhou pelas 
diferentes tipos de moralidade, encontrando sempre duas espécies que se 
sobressaiam: a moral do senhor e a moral do escravo. Essas moralidades surgiram 
ou da casta dos dominantes ou da casta dos dominados. Para a casta dos 
dominantes, que é a moral dos senhores, o conceito de “bom” (gut) denomina os 
indivíduos superiores, elevados, fortes, poderosos, nobres; e como oposição, os 
senhores criam a valoração de “ruim” (schlecht) para o sujeito fraco, desprezível, 
covarde, simples, comum, baixo. A moralidade nobre cria os valores dizendo, 
primeiramente, um Sim a si mesmo, ou seja, criando os valores baseando-se em si 
próprio e depois, como um contraste que busca se reafirmar, é criado o ruim, 
dando para este conceito um sentido negativo, um sentido oposto do que o senhor 
representa. A moralidade da casta dos dominados opera de modo contrário, 
classificando os sujeitos simples, fracos, plebeus, comuns, escravos como “bons” 
(gut); e denominando como “mau” (böse) os indivíduos fortes, poderosos, nobres, 
superiores. Nesta moralidade, a criação dos valores morais ocorre como uma 
reação, pois, em primeiro lugar, vem um Não ao outro e após um Sim a si mesmo, 
desta forma, o sujeito poderoso é nomeado como mau, enquanto que o homem 
fraco é designado como bom. A moral dos senhores designa os seus valores 
conforme os indivíduos, enquanto que a moral dos escravos classifica os valores 
morais segundo as ações, formando uma moral da utilidade. Os senhores 
designam a si mesmos como bons, glorificando a si próprios antes de qualquer 
coisa, e ruim é o que lhes prejudica o desenvolvimento, sendo, portanto, criadores 
de valores. Já na moralidade escrava, os valores são atribuídos às ações, onde a 
compaixão e a humildade são honradas. Nota-se que ocorre uma inversão nos 
valores: o “bom” na moral dos senhores, que representa o sujeito poderoso, 
corresponde ao “mau” na moral dos escravos; e o “ruim” dos senhores, que 
significa o indivíduo desprezível, é o “bom” dos escravos. Assim, segundo 
Nietzsche, surgiram as duas diferentes espécies de moralidade que estão presentes 
nas mais variadas morais que existem, sofrendo diversas mudanças no decorrer do 
tempo. 
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De acordo com o filósofo Martin Heidegger, a essência da ciência moderna reside 
na essência da técnica. Sendo assim, para que se possa compreender a definição 
heideggeriana de ciência moderna, este trabalho deve ter como ponto de partida a 
análise da essência da técnica. Antes de nos aproximarmos um pouco da análise de 
Heidegger em relação à essência da técnica, cabe aqui citar que Heidegger assume 
que o que inspirou o seu pensamento no que se refere à questão da técnica foram 
duas obras de Ernst Jünger, a saber, Totale Mobilmachung e Der Arbeiter, em que 
Jünger desenvolve a visão de que ocorreu uma mobilização planetária da Técnica. 
O fato é que – somente após a leitura destas obras de Jünger – a questão da 
técnica se tornou um tema central e recorrente no pensamento de Heidegger, é 
claro que Heidegger já havia tratado de alguns aspectos da técnica em Ser e 
Tempo, mas só posteriormente ele se motivou a investigar a sua essência de modo 
mais abrangente. Em seu ensaio “A questão da técnica” Heidegger propõe um 
questionamento da técnica, entendendo este questionamento como a construção 
de um caminho. O caminho que Heidegger busca aqui é o caminho para o 
pensamento, ele defende que o questionamento da técnica possibilita um 
relacionamento livre com a técnica, isto é, um relacionamento que seja capaz de 
abrir o ser-aí para a essência da técnica, consequentemente, “se lhe respondermos 
à essência, poderemos fazer a experiência dos limites de tudo que é técnico”. A 
partir disso, Heidegger inicia uma longa investigação sobre a essência da técnica, 
trazendo para sua análise desde concepções mais antigas (como a dos gregos) até 
finalizar com a essência da técnica como Gestell na era moderna. É aqui, que se 
encontra o objetivo específico deste trabalho, a saber, o de mostrar a relação 
existente entre a essência da técnica e essência a ciência moderna. 
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Esta comunicação tem por intento realizar uma breve e pontual análise acerca da 
questão dos milagres e de sua impossibilidade defendida pelo filósofo holandês 
Baruch de Espinosa (1632-1677), principalmente em sua obra que recebe o nome 
de Tratado Teológico-Político. De tal modo, passaremos de forma inicial pela 
formatação, que segundo Espinosa, o vulgo possui em relação aos milagres, 
identificando-os, de maneira praticamente geral, com intervenções divinas na 
natureza, onde estas alterariam e influenciaram em sua ordem rígida e habitual, ou 
seja, naquilo que costumeiramente chama-se ordem natural. Em seguida, para 
chegarmos à crítica do autor a esta conceitualização, nos basearemos em sua 
afirmação de que a natureza possui uma ordem imutável e necessária, onde 
qualquer intervenção no sentido da crença do vulgo se mostre totalmente 
impossível e totalmente fora de elementos de plausibilidade. Sendo assim, 
analisaremos a forma como o pensador holandês refuta a ideia do vulgo sobre os 
milagres, associando-os primeiramente a uma necessidade aconchegante e 
acomodada deste vulgo, perante a um Deus que os torna especiais, passando pela 
famosa ideia espinosana de que o conceito clássico e coloquial de milagre leva a 
um ateísmo e não ao conhecimento ou à manifestação da presença de Deus, em 
seguida afirmando a teoria espinosana de que a própria Bíblia, em toda a sua 
totalidade, não contém milagres, além da associação de um elemento de ignorância 
e de ilusão do vulgo, o que os faz acreditar em fatos extraordinários e 
sobrenaturais, afastando-os do real caráter destes atos. Posto isso, teremos as 
condições necessárias para analisar as incoerências da ideia de milagre e a forma 
como suprimi-la, desembocando na afirmação de que os milagres não são fatos 
incognoscíveis como proclamam o vulgo, mas são por formatação e pela própria 
concepção de Deus como este se mostra no entendimento de Espinosa, 
simplesmente impossíveis. 
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O presente resumo versa sobre o polêmico tema da eutanásia. Além de ética, a 
questão é política, já que envolve os limites do Estado na interferência sobre a 
liberdade das pessoas decidir acerca de sua morte. Várias questões vêm à tona: O 
direito à vida é indisponível? Incumbe ao Estado a defesa do direito à vida, 
independente do consentimento do seu titular? Uma sociedade democrática pode 
impor coercitivamente juízes coletivos a seus cidadãos acerca de questões como 
essas ou deveria deixar a critério de cada um a responsabilidade de fazê-lo? 
Consenso é que o direito à vida está dentre os mais basilares do ser humano; erige-
se mesmo como pressuposto para existência e exercício de todos os demais direitos 
fundamentais. No Brasil, constituem crime contra a vida assim o induzimento, 
instigação ou auxílio a suicídio (CP, art.122), como o homicídio piedoso (CP, 
art.121, §1º). O direito à crença religiosa – ao menos na perspectiva do legislador 
brasileiro - não legitima a opção pela morte. Por seu turno, o Código de Ética 
Médica brasileiro veda ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido 
deste ou de seu representante legal, ressalvado o caso de doença incurável e 
terminal quando ficam dispensadas, ouvidas o paciente ou seu representante, 
ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas. Diversamente, nos 
estados norte-americanos há o chamado o testamento de vida e as procurações 
para tomada de decisões em questões médicas. Ambos são documentos de igual 
valor jurídico. O primeiro é produzido pelo paciente que de antemão decide quais 
os procedimentos que não devem ser usados para mantê-lo vivo em dadas 
circunstâncias. Por sua vez, no segundo o paciente constitui procurador para 
decidi-lo em seu nome. No enfrentamento do tema, o lúcido estudo de Dworkin é 
permeado de casos concretos. No exame direto do capítulo pertinente ao tema da 
eutanásia, a saber cap.7 “Morrer e viver”, Dworkin logo de início já menciona 
vários casos com os quais trabalhará ao longo de sua exposição: caso Lilian Boyes, 
Patrícia Diane Trumbull, Janet Adkins, Nancy B. e Anthony Bland. Dentre eles, 
destaca-se o de Nancy Cruzan, cujo córtex cerebral fora destruído por falta de 
oxigênio depois de um acidente e depois de viver sete anos como um vegetal e de 
seus pais terem recorrido diversas vezes ao Supremo Tribunal, o suporte vital foi 
totalmente retirado em 1990. Levada a sério, qualquer argumentação sobre o valor 
moral da eutanásia não prescinde de considerações acerca da autonomia, da 
beneficência e da santidade da vida humana. Advoga Dworkin que ao indivíduo 
cabe a responsabilidade de decidir acerca de questões como o aborto e a eutanásia, 
uma vez que o Estado não pode impor coletivamente valores morais, quando estes 
são extremamente controvertidos e possam afetar gravemente a vida dos cidadãos. 
De qualquer forma, a continuidade do debate, feraz em controvérsias que é, 
apresenta-se sempre positivo para o amadurecimento democrático de uma 
sociedade. 
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A exposição procura, inicialmente, problematizar a opinião bastante difundida de 
que, admitindo-se como objetivo da Filosofia na escola, a formação do pensamento 
crítico dos alunos, seu ensino deveria abandonar a abordagem pautada na história 
da filosofia e nos textos dos filósofos, ou seja, aquela que privilegia os conteúdos 
especificamente filosóficos, substituindo-a por outra que atendesse mais 
diretamente aos interesses imediatos dos alunos, como, por exemplo, a discussão 
de temas atuais relevantes por meio de diferentes recursos didáticos, como filmes, 
músicas, reportagens jornalísticas, documentários, pesquisas de campo, entre 
outros. Contrariamente a essa opinião, procura-se mostrar que o ensino da 
Filosofia, mesmo quando concebido como reflexão sobre problemas da realidade 
atual, não pode dispensar o recurso à história da filosofia e aos textos dos filósofos 
se, de fato, quiser atualizar todo o seu potencial para a formação crítica dos 
estudantes. Para tanto, porém, é preciso conferir um novo sentido à história da 
filosofia, passando a considerá-la não mais como exposição abstrata e linear das 
diversas correntes filosóficas, na expectativa de que os alunos memorizem 
mecanicamente as principais ideias de cada pensador, mas como “uma contínua 
solução de problemas colocados pelo desenvolvimento histórico”. Tal 
argumentação é baseada em posições e categorias de Antonio Gramsci, extraídas 
fundamentalmente dos Cadernos 10 e 11 de sua obra Cadernos do Cárcere. 
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Tendo como ponto de partida a última aula do curso “Em defesa da sociedade”, 
realizada em 17 de março de 1976, momento Foucault identifica o paradoxo do 
biopoder, um problema muito importante para o autor que ao longo de sua análise 
do poder, verificando suas transformações e as especificidades da maneira de agir 
de cada forma de poder desde o século XVI até o século XVIII, ou melhor, desde o 
poder soberano até a biopolítica, passando pelo poder disciplinar, o que ele 
percebe é que o biopoder uma forma de poder disciplinar e regulamentador que se 
dirige à vida, que tem por objetivo gerir a vida, que vai atuar na administração das 
forças, tornado-as úteis, que vai se preocupar com a duração da vida, com a 
natalidade, com as doenças que possam afetar uma população, enfim, como esse 
poder que vai promover a vida poderá causar a morte? Foucault vai tomar como 
exemplo o regime nazista na Alemanha justamente porque “(...)  o nazismo é, de 
fato, o desenvolvimento até paroxismo dos mecanismos de poder (...)”(Foucault, 
1999, pag. 309), nesse caso o biopoder e o poder soberano, este se exerce através 
da morte mostrando como princípio o “fazer morrer e deixar viver”, o outro é 
exatamente a inversão deste princípio “fazer viver e deixar morrer”, segundo 
Foucault ocorre a coexistência, nesse regime, dessas duas formas de poder 
contrárias, mas que se exercem através de um excesso de uma sobre a outra e vice-
versa. Outro ponto fundamental é o racismo de Estado, que num estado 
organizado pela biopolítica será o dispositivo pelo qual o este poderá fazer uso do 
direito soberano de morte, somente através desse dispositivo o Estado pode 
exercer o direito soberano de morte. Na biopolítica o vai racismo cumprir duas 
funções: a primeira é a de fragmentação da população, uma hierarquização e uma 
qualificação de indivíduos no contínuo biológico; a segunda função é a de luta, de 
enfrentamento entre as raças com foco no aspecto biológico. A partir das 
considerações de Foucault surge o pensamento de Agamben que também analisa o 
regime totalitário da Alemanha nazista. Agamben vai mostrar que o estado de 
exceção tornado regra na política contemporânea é que vai permitir que a 
biopolítica se exerça de uma forma tão drástica e é através da instituição do  
“estado de exceção como paradigma de governo”, através dessa estrutura, que 
surge como seu produto o campo de concentração, o Konzentrationslager (campo 
de concentração) se constitui como um lugar vazio de direito, um espaço de 
indeterminação, onde o judeu se torna o homo sacer, aquele que “é matavel, mas 
não sacrificável”, o judeu no campo de concentração explicita o conceito de “vida 
nua”. 
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Podemos pensar que o movimento “Sturm und Drang” (1770- 1785) no qual  
Goethe participou dando sua contribuição mais vigorosa com sua obra  O 
sofrimento do jovem Werther, obra que traz uma representação da revolta 
burguesa, mas sua recepção ao movimento  foi  com Os anos de aprendizado de 
Wilhelm Meisters. Este movimento é uma manifestação do pré-romantismo 
rebelado contra o classicismo francês de tendências originárias na Renascença 
dando fruto no enciclopedismo francês, o movimento era voltado para despertar 
valores germânicos reverberando no movimento Aufklärung. Ainda considerando 
as distinções entre classicismo e romantismo no limite tem importantes 
precedentes em comum, pois ambos são herdeiros do racionalismo, e os escritos de 
Goethe se encontram neste meio. Goethe acreditava que havia um a harmonia 
entre a natureza e o homem, a idéia de uma continuidade entre ambos, este caráter 
de interiorização de individuo e natureza é uma expressão do romantismo, já o 
classicismo é de exteriorização de “vivência”, ou seja, a bildung, a formação do 
individuo que se mostra vinculado ao espaço social e cultural, não é possível 
estudar a criação artística independentemente daquele que cria, ora a criação é a 
manifestação de uma personalidade artística, assim podemos pensar o gênio em 
Goethe como um delineamento psicológico dos problemas que anuncia o problema 
metafísico, neste sentido o gênio pode ser pensado aqui como uma espécie de 
homem em seu estado natural, ou sendo a energia criadora da natureza, a vida em 
sua forma mais pura, o homem em estado original. Para Goethe a obra de arte 
autêntica assim como uma obra da natureza permanece sempre infinita para o 
nosso entendimento; ela é contemplada, sentida, faz efeito, mas não pode ser 
propriamente conhecida. Sendo assim compreendemos que o gênio goetheano é 
aquele que faz da arte as belas-artes, um espírito dotado de talento e dom natural, 
uma faculdade produtiva inata que possui inclinações naturais inata de seu 
espírito pela qual a natureza fornece as regras à arte, uma capacidade criadora 
original, singular, o gênio é aquele que consegue criar uma obra que pareça a 
natureza mesmo sendo constrangida por regras, ele é um porta voz da natureza, é 
neste tom que temos como objetivo deste trabalho apresentar o período onde se 
encontra e a noção de gênio em Goethe. 
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A axiomatização de teorias representou considerável avanço na fundamentação da 
matemática e das ciências em geral. O método axiomático exige que num sistema 
formal s, dados termos primitivos e axiomas, novos termos e novas proposições 
sejam sacadas exclusivamente a partir deles segundo determinadas regras. Com 
efeito, o poder de rigor conferido às teorias submetidas à axiomatização aproxima-
se o mais possível da perfeição, conquanto seja esta por definição inatingível, já 
que ao menos os termos primitivos não são definidos, tampouco os axiomas 
demonstrados. O ponto é que no séc. XIX bem pouco da matemática revestia-se de 
tal apresentação. A bem da verdade, apenas a geometria euclidiana encontrava-se 
axiomatizada, uma vez que assim nasceu. O Programa Logicista de Frege e Russell 
almejou fundamentar a matemática a partir de sua redução à lógica. Estariam, 
então, firmadas as bases da matemática na lógica com a redução de todos os 
conceitos matemáticos em termos de conceitos lógicos e de todos os teoremas da 
matemática em teoremas da lógica. Com a teoria dos conjuntos de Georg Cantor, 
formulada perto do final séc. XIX, tornou-se factível o Programa Logicista. 
Cumpre advertir que por lógica, à época, entendia-se a própria teoria dos 
conjuntos, e não o atual cálculo de predicados. No entanto, embora a redução da 
matemática à lógica tenha obtido êxito, o objetivo de tal redução, que era dar os 
mais profundos e inabaláveis fundamentos à matemática, naufragou com a 
descoberta de vários paradoxos na teoria dos conjuntos de Cantor. O primeiro a se 
dar conta disso foi Russell. Ficou conhecido como o paradoxo de Russell aquele 
que recai sobre o conjunto dos conjuntos que não são membros deles mesmos. 
Esse conjunto é membro de si mesmo?! Paradoxos outros, ainda, foram 
observados, inclusive pelo próprio Cantor. Advém nova crise nos fundamentos da 
matemática, visto que esta arrimara bases em teoria contraditória. Desde então 
tentativas de reformulação da teoria dos conjuntos, eliminando os paradoxos, bem 
como de recolocação da matemática em outras bases foram empreendidas. Em 
reação ao logicismo, vieram a lume o formalismo e o intuicionismo. A proposta 
formalista, liderada por David Hilbert, visava manter a matemática em bases 
próprias. Surgia o Programa de Hilbert, cujo escopo era provar formalmente a 
consistência da matemática. Todavia, segundo o teorema da incompletude de Kurt 
Gödel, um sistema formal para a aritmética, se for completo, será inconsistente; 
para ser consistente, há de ser incompleto. Com efeito, para alguns, restou 
demonstrada a inviabilidade do programa. De outro norte, a corrente intuicionista, 
capitaneada por Luitzen Brouwer, defende que a matemática não deva ser 
fundamentada senão por intermédio da intuição matemática. Posteriormente, 
embora criticados pelo próprio Brouwer, discípulos seus, como Arend Heyting, 
desenvolveram uma lógica intuicionista, procurando codificar as ideias do 
intuicionismo num sistema lógico, cuja característica é rejeitar o princípio do 
terceiro excluído. Consectário disso, por exemplo, é a rejeição de provas da 
existência de objetos matemáticos por redução ao absurdo. Tal prova deve ser 
construída por uma série finita de passos que apresente tais objetos ou o método 
de calculá-los.  
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Discutir o conceito de ética ou moral é um trabalho que se impõe como 
fundamental dentre os temas de filosofia no ensino médio e, como nossa pretensão 
é levar o estudante ao exercício reflexivo, mais do que somente ensiná-lo sobre 
esses conceitos historicamente elaborados, então, propomos como atividade o 
desafio ante problemas que exigirão sua capacidade de refletir e agir tendo como 
parâmetro um modelo ou outro dentre os vários modelos ético/morais que ao 
longo da história da filosofia se configuraram. Conforme as DCE de Filosofia do 
Estado do Paraná, a qual fazemos uso com certa convicção de sua funcionalidade, 
optamos por tratar de um autor que ao invés de apenas defender um modelo ético 
para ser aplicado à sociedade, ele começa por desconstruir a própria ideia de 
modelo ético que se constituiu, ao menos para os ocidentais, baseado num modelo 
religioso (judaico-cristão) o que nos permite uma análise mais contundente e mais 
interessante do ponto de vista do estudante, do que apenas uma lista de regras 
(deveres e direitos) de como agir. O modelo de aula em que fazemos esse exercício 
reflexivo é inspirado nas DCE de Filosofia do Paraná, salvo algumas modificações 
que temos feito no trabalho em sala de aula, assim, procedemos para que se dê de 
forma efetiva a discussão e a própria ressignificação do conceito de ética/moral. 
Nas DCE de Filosofia do Paraná temos quatro momentos distintos para 
trabalharmos quaisquer que sejam os conteúdos que façam parte dos eixos 
temáticos e ou estruturantes que compõem o curso de filosofia no ensino médio. 
Nas DCE de Filosofia do Estado do Paraná os momentos são: Mobilização, 
Problematização, Investigação e Criação Conceitual. Em nosso entendimento 
redefinimos esses momentos, denominando-os de: Primeiras Ideias, Ideias 
Provocativas, Investigando Ideias e Ampliando Ideias, pois defendemos que em 
filosofia e no ensino de filosofia o que está em jogo sempre são reflexões sobre 
Ideias. Assim, a aula tratará das Ideias de Nietzsche em sua Genealogia da Moral. 
Palavras-chave: Ensino; Ética; Filosofia; Nietzsche 
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É possível desvelar e constatar que, em Kant e Husserl, há semelhanças com 
relação ao conceito de transcendental? Por outro lado, há, pois, diferenças 
redundantes ou substanciais entre os dois conceitos? Tais questionamentos são, 
em primeira mão, consideráveis e direcionarão o intento deste trabalho teórico. 
Transcendental, em Kant, além de distinto de empírico, denota as possibilidades a 
priori de todo o conhecimento por parte do sujeito, o modo de conhecimento 
possível dos objetos, sendo, com efeito, a utilização a priori de determinado 
conhecimento em torno de uma subjetividade que polariza em si a constituição da 
objetalidade. Em Husserl, consiste na própria subjetividade, no ego, isto é, não se 
trata de uma estrutura a priori que dá constituição aos objetos cosgnoscíveis, mas 
sim em considerar este ego que unifica as vivências fenomênicas que o perpassam - 
relações noético-noemáticas -, através da redução fenomenológica, como objeto 
mesmo de uma experiência transcendental. E, deste modo, o ego transcendental, 
recuperado pela redução, constitui a objetalidade, fornecendo de modo apodítico 
as estruturas noético-noemáticas que a sustentam; portanto, não validando o 
conhecimento apenas sob o crivo da subjetividade, mas também no dar-se do 
objeto. Em um primeiro momento iremos avaliar estas diferenças, e reconstruir, 
ainda que de modo limitado, a argumentação que as fundamenta, e matiza suas 
principais diferenças e similitudes. Em um segundo momento, analisaremos 
criticamente a argumentação de que Paul Ricoeur dispõe, em seu ensaio Kant e 
Husserl, para fundamentar sua constatação de percalços fenomenológicos na 
Crítica da Razão Pura, vinculados estreitamente ao conceito de transcendental. 
De fato, pretendemos aqui analisar a constatação de Paul Ricoeur de alguns temas 
fenomenológicos já aparecerem ao longo da primeira Crítica, a saber, a 
consideração, na Analítica Transcendental, das análises kantianas de cunho 
fenomenológico sobre os juízos; quer dizer: trata-se, com a Analítica dos 
Princípios, de investigar a relação entre o julgar e o julgado, ou seja, percebe-se 
uma pré-constatação da relação noética-noemática, ainda que determinada pelo 
estatuto ontológico da Crítica da Razão Pura. Ricoeur frisa também as 
considerações husserlianas e kantianas a respeito da intuição, sendo que para Kant 
tal faculdade considera a fenomenalidade, a mera sucessão fenomênica distante do 
incondicionado. Outro tema pertinente em Kant é o cuidado em tomar a distinção 
de fenômeno e númeno como o seguro limite da distância entre a aparência e coisa 
em si mesma, e a constante decepção em transpor os limites da Crítica. É 
importante, porém, visar certas similitudes, como o jogo de representação e 
consciência, além de outros temas marginais que implicariam em um vislumbre do 
tema da intencionalidade. Atentaremos, sobretudo, à questão das aproximações 
desta constatação de Ricoeur concernentes ao conceito de “ego transcendental” 
husserliano. Portanto, este trabalho, por um lado, tem como escopo apresentar e 
construir uma análise do conceito de transcendental segundo cada um dos 
filósofos em questão, e analisar a proposta teórica de Paul Ricoeur, de modo a dar 
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um balanço desta, contrapondo-a com as constatações das semelhanças e 
similitudes conceituais entre os dois autores em questão. 
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“O trabalho,... É a condição básica e fundamental de 
toda vida humana. Em tal grau que, até certo ponto, 
podemos afirmar que o trabalho criou o próprio 
homem” (Engels).  

 

Nas linhas que se seguem, ocupamo-nos, de uma maneira geral, com o 
conceito de trabalho desenvolvido nos limites da filosofia de Karl Marx. Mais 
especificamente, nosso objetivo é demonstrar que as características específicas da 
atividade produtiva dos homens, estão enraizadas no fato deste ente constituir-se 
como um ser genérico. Antes de tudo, até mesmo para justificar nosso interesse 
por, e o esforço de pesquisa dedicado a, este conceito, gostaríamos de chamar 
atenção para a sua importância. Para tanto, pretendemos explicitar o papel que ele 
desempenha no processo de desenvolvimento intelectual de Marx, e o lugar que 
ocupa no sistema teórico marxiano. Gostaríamos também de falar a respeito dos 
motivos que nos levaram a procurar em um conjunto especifico de textos o 
subsidio para nossa reflexão. 

 

I 

Entre os estudiosos do legado intelectual do filósofo de Trier, há quem 
afirme que a atividade produtiva dos homens se constitui numa categoria central 
em torno da qual se desenvolve o pensamento deste autor. O professor Christopher 
John Arthur argumenta, dizendo que o ponto que une as idéias que Marx retira 
das suas fontes de leitura1é o trabalho. Em Dialectics of Labour, lê-se: 

 
The three sources and three component parts of Marxism (…) are 
identified as German philosophy, English political economy and 
French socialism (…). What is the thread that links these disparate 
intellectual sources together? The answer is that Karl Marx 
effected this synthesis once he grasped the importance of human 
labour in the history of society. The idealist dialectic of the German 
philosopher Hegel, presented in his phenomenology of spirit as 
self-movement and self-estrangement of spirit, Marx re-read in 
terms of human practice – centrally in terms of alienation of 
labour; English political economy, he discovered, based itself on 
the labour theory of value; French socialism protested against the 

                                                 
1 Em um artigo chamado as três fontes e três partes componentes do marxismo, Lênin afirma que 
“a doutrina marxiana... é a sucessora legitima daquilo que a humanidade criou de melhor no século 
XIX sob a forma da Filosofia Alemã, Economia Política Inglesa e Socialismo Frances”. (LENIN, 
1963, p 8). A idéia de que essas são as principais influencias do marxismo é aceita de maneira geral. 
Mas não podemos deixar de notar que Marx dialoga com diversas outras fontes de leitura nos seus 
textos. 
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exploitation of the labourer and counterposed to the division of 
labour the principle of ‘association’. (ARTHUR, 1986, p 9). 

 
Podemos perceber que a atividade produtiva dos homens esta no coração 

dos problemas abordados. Ainda no que se refere à importância do conceito de 
trabalho para a apropriação marxiana das idéias fundamentais que determinam os 
rumos do seu desenvolvimento teórico, o professor Jesus José Ranieri, estudioso 
do Trabalho, e responsável pela tradução dos Manuscritos de Marx para o 
português, apresenta um argumento que reitera a afirmação de Arthur. E, ao 
mesmo tempo, torna mais explicito um elemento importante. Em A Câmara 
Escura, Ranieri sinaliza que Marx se vale das idéias provindas destas influencias 
intelectuais e vai além, produz uma teoria original, com a sua marca individual. 
Ranieri também aponta para uma obra, ou melhor, um conjunto de textos, 
mostrando o lugar onde teria inicio o sistema teórico marxiano: 

 

(...) Este conjunto teórico que se forma como interação e objeto de 
reflexão de Marx não é, (...) um simples comentário crítico às 
teorias hegeliana e dos economistas clássicos fundado na critica 
feuerbachiana de Hegel. Mais do que isso “a critica dessas teorias é 
um veiculo para o desenvolvimento das próprias idéias de Marx 
sobre uma grande variedade de problemas intimamente 
relacionados entre si”. O que significa, em ultima instância, que é 
pelo desenvolvimento do conceito de trabalho e no entendimento 
de que sob o capitalismo ele se apresenta como trabalho 
estranhado, que a percepção de Marx, já nestes Manuscritos, 
universaliza-se como um sistema de caráter aberto. (RANIERE, 
2001, p 29). 

 

No inicio dos anos quarenta do século dezenove – depois do alvoroço que a 
virada materialista de Feuerbach provocara – a atividade dos homens ganha, cada 
vez mais, peso para o jovem crítico da economia política, e gradativamente se torna 
objeto central no seu foco. Foi durante a estádia de Marx na França que esse 
processo chegou ao seu ponto crucial. Arthur identifica este momento com: “a 
turning point... in Marx’s philosophical development”. O motivo é o seguinte: “For 
the first time he attributes fundamental ontological significance to productive 
activity” (ARTHUR, 1986, p 11).  Celso Frederico, em O Jovem Marx, nos situa no 
contexto em que esta mudança ocorre: 

 
Em 1844, o contato com o ativo movimento operário Frances 
trouxe a necessidade de um pensamento alternativo à filosofia 
contemplativa de Feuerbach. Refletir sobre a atividade passa a ser 
uma orientação seguida por Marx e outros pensadores que 
confluíam nessa direção. E é exatamente sobre esse tema que Marx 
realiza a ruptura original, dando ao seu pensamento um perfil 
próprio e uma posição única em toda a história da filosofia. 
(FREDERICO, 2009, p 174). 

 

As fontes de leitura, das quais Lênin fala em As três Fontes e Três Partes 
Componentes do Marxismo, são postas juntas e seus problemas submetidos em 
conjunto à apreciação marxiana, primeiramente em uma série de manuscritos 
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produzidos em Paris. O ano é 1844, e então, pela primeira vez, o trabalho humano 
desempenha o papel de categoria a partir da qual se realiza a síntese destas idéias 
que influenciam Marx e contribuem para a origem da sua teoria. Aqui, nestes 
manuscritos, a atividade produtiva dos homens constitui-se claramente num 
problema fundamental, alvo da reflexão marxiana. Estes textos, publicados quase 
um século mais tarde, ficaram conhecidos como Manuscritos Econômico-
Filosóficos graças a um editor que os cunhou com este título. São chamados 
também de Manuscritos de Paris ou ainda Manuscritos de 1844. Há quem afirme 
que neste conjunto de manuscritos, três, pra ser mais exato, podemos encontrar o 
germe da teoria marxiana.  Arthur, em seu estudo sobre a categoria trabalho 
afirma: 

It was in Paris in the year of 1844 that the young Marx first drew 
these threads together and put material labour at the centre of his 
research programme. In his manuscript of that year we can see this 
new synthesis taking shape (…). What we find, then, in the 1844 
manuscripts is the emergence of a new theory of extraordinary 
scope and fertility”. (ARTHUR, 1986, p 9). 

 

Não temos a intenção, neste texto, de entrar nos limites da discussão a 
respeito do possível corte existente na obra marxiana2. Não obstante o fato de 
reconhecermos a relevância de tal problemática há que se dizer: esta além dos 
nossos propósitos e possibilidades a apreciação desta. Gostaríamos apenas de 
sinalizar que somos elemento contido no conjunto daqueles que acreditam que, 
muitas dessas idéias que aparecem nos textos escritos durante a juventude de 
Marx não foram abandonadas, e pelo contrário, podem ser encontradas, 
subsistindo, nas obras escritas posteriormente. Por tanto, não sem motivo, 
decidimos procurar nas origens, nos alicerces, nas fundações do edifício teórico de 
Marx (textos menos conhecidos do que as obras da maturidade), os sentidos do 
trabalho. Com isso fica sugerido que nossa principal referência, fonte, neste 
estudo, é o conjunto de Manuscritos de 1844. Texto este, como já se pode ver pelo 
que foi dito anteriormente, importantíssimo para aqueles que se interessam pelo 
estudo do pensamento marxiano. Um dos primeiros e mais ilustres leitores dos 
Manuscritos de Paris, Logo após a publicação destes, chama atenção dos 
estudiosos do marxismo para a relevância do material e argumenta mostrando por 
que ele deve ser objeto de estudo: 

 

The publication of the Economic and Philosophical Manuscripts 
written by Marx in 1844 must become a crucial event in the history 
of Marxist studies. These manuscripts could put the discussion 
about the origin and the original meaning of historical 
materialism, and the entire theory of ‘scientific socialism’, on a 

                                                 
2 Althusser é quem inicia o debate em meados da década de 60 do século XX. “Louis Althusser, one 
of many well-known philosophers to have offered readings of the text, presented the Thesis on 
Feuerbach as the ‘bord antérieur’ – i.e. the front or anterior edge – of a break, launching one of the 
great debates in contemporary marxism. In his view, the 1844 manuscripts, with their 
characteristic humanism, could be said to be works predating the break, while the German 
ideology, or rather its first part, with its deduction of the successive forms of property and State, in 
which the development of the division of labour provides the guiding thread, could be said to 
represent the real emergence of the ‘science of history’. (BALIBAR, 1995, p 14). A esse respeito ver 
também: ALTHUSSER. (1999); FREDERICO (2009); MÉSZÁROS (1975); MARCUSE (1973). 
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new footing (…). All the familiar categories of the subsequent 
critique of political economy are already found together in this 
work. But in the Economic and Philosophical Manuscripts the 
original meaning of the basic categories is clearer than ever before, 
and could become necessary to revise the current interpretation of 
the later and more elaborate critique in the light of its origin. 
(MARCUSE, 1973, p 3). 

 
Como dissemos antes, não pretendemos discutir o acerto da argumentação 

de Marcuse ou de qualquer outro pensador que, compartilhe da sua opinião, ou 
oponha-se a ela, no ponto em questão. Com o que foi dito até agora, apenas temos 
a intenção de deixar claro o recorte que faremos neste texto, e ainda, que nossa 
opção pelo estudo do conceito de trabalho neste período específico do 
desenvolvimento das idéias de Marx encontra respaldo nas orientações de 
estudiosos muito mais experientes e respeitados.  

 
II 

Independentemente da posição que se tome em relação à obra marxiana, 
não se pode negar, que este filósofo se dedicou muito ao estudo do homem. 
Podemos dizer, sem esperar causar espanto, que os dilemas e mazelas deste ente 
foram objeto da preocupação incessante de tal pensador. Dito de outra forma, o 
homem ocupou o centro de suas atenções. Para estas assertivas encontramos apoio 
na escrita de Henri Chambre.  Em De Marx a Mao-Tse-Tung, podemos ler: 

 

(...) O humanismo marxista é antes de tudo antropocêntrico. Tudo 
gravita em torno do homem. Marx faz seu o ponto de vista de 
Feuerbach, desenvolvido nos Princípios de uma filosofia do 
futuro: “A nova filosofia faz do homem o objeto único, supremo e 
universal da filosofia”. Refere Paul Lafargue, genro de Marx, que 
este repetia sempre na intimidade ser seu fim “trabalhar para a 
humanidade”. A seus filhos que lhe perguntavam um dia qual era 
sua máxima preferida, respondeu: “Nada de humano me é 
estranho”. (CHAMBRE, 1963, p 258). 
 

De fato, desde os seus textos de juventude, o objeto que orienta a escrita 
marxiana é o homem. No percurso intelectual que o corifeu da filosofia da práxis 
trilhou – impulsionado pelo anseio de compreender a natureza deste objeto que 
lhe despertava um interesse que parecia beirar a obsessão - nenhuma categoria 
recebeu tanta atenção quanto: a atividade produtiva dos homens. Cabe perguntar: 
porque o trabalho assumiu tamanha importância no decorrer da pesquisa? A chave 
para a resposta desta questão é a função desempenhada por esta atividade na 
constituição do ser humano. No universo teórico que serve como chão para nossa 
argumentação, o trabalho assume um papel central. Isto porque, se pressupõe que 
os homens reais, concretos, historicamente determinados, são resultado da 
atividade do seu gênero. Aqui se expressa o significado - ontologicamente 
fundamental - atribuído ao trabalho, aquele que demarca o que Arthur identifica 
como um ponto de virada no desenvolvimento intelectual de Marx. “Through 
material production humanity come to be what it is” (ARTHUR, 1986, p 11). Dito 
de outra forma, a natureza deste ente se efetiva através da sua atividade produtiva. 
Esta proposição não é originalmente forjada por Marx, mas é sem dúvida uma 
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premissa fundamental no seu sistema. Na seção dedicada ao “acerto de contas” 
com a dialética hegeliana, contida nos Manuscritos de 1844, Marx afirma que o 
mérito da fenomenologia do espírito consiste no insight de que o homem real é o 
resultado do trabalho.  

 
A grandeza da ‘Fenomenologia’ hegeliana e de seu resultado final 
(...) é que Hegel toma (...) a autoprodução do homem como um 
processo (...) é que compreende a essência do trabalho e concebe o 
homem objetivo (...) como resultado de seu próprio trabalho. 
(MARX, 2004, p123). 

  
O jovem filósofo de Trier se apropria desta idéia e a desenvolve em um 

sentido claramente materialista. Enquanto o trabalho a que Hegel se refere é 
aquele do espírito, estritamente intelectual, em Marx o tipo de atividade em 
questão é a produção mesma dos meios materiais de vida. O segundo autor se 
refere à atividade de produção objetiva do ser humano. Na luta pela sobrevivência, 
através do trabalho, os homens se desenvolvem. Esta idéia é amplamente aceita 
pelos interpretes da teoria marxiana. No texto de Chambre encontramos a seguinte 
formulação: 

 
Pelo trabalho opera-se a humanização da natureza, ao mesmo 
tempo em que o homem se universaliza; pelo trabalho, o homem 
se torna mais homem e é mais uno com a humanidade. A 
dominação da natureza é, pois, a fonte de uma libertação 
progressiva do homem. Espiritualizando e humanizando a 
natureza, o homem emerge para a consciência e chega à liberdade. 
É o que Marx escrevia já em 1844: “Toda a chamada história do 
mundo não é mais que a produção do homem pelo trabalho”. 
(CHAMBRE, 1963, p 265). 
   

 Na passagem acima se sugere que: pelo trabalho o homem cria as condições 
de uma vida humana, desenvolve sua consciência e liberdade. Ainda a respeito do 
papel do trabalho no desenvolvimento da natureza do homem, da liberdade nela 
contida, podemos encontrar em Rodolfo Mondolfo uma voz que se une a de Henri 
Chambre. Mondolfo ainda indica que pelo trabalho os homens fazem sua história. 
Em O Humanismo de Marx lemos:  
 

(...) Marx quiere mostrar que ellos mismos son el sujeto de la 
historia, ellos mismos son quienes hacen la história, crean la 
sociedad y la civilización  humana, y todas las formas que de la 
sociedad y la civilización van desarrollándose  en la sucessión de 
los tiempos. Esta reivindicación del hombre real y activo debe 
servir, además, para mostrar que el hombre tiene en sí mismo, em 
su actividad, además del poder de crear la historia, tambien la 
capacidad de la liberdad de la persona humana. (MONDOLFO, 
1964, p 25). 

 

Neste contexto se pinta o homem como um ser ativo que produz suas 
condições de vida e nesse processo desenvolve suas forças naturais, pra usar a 
terminologia dos Manuscritos, as ‘forças essenciais’ do seu gênero. Aqui a 
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atividade produtiva dos homens surge como elemento mediador da relação deste 
gênero com a natureza na qual ele vive. Em O Jovem Marx lemos: 

 

O homem (...) passa a ser visto como o “ser autodeterminador da 
natureza” que, por meio do trabalho desprendeu-se da natureza, 
diferenciou-se dela, elevou-se acima de seus limites, e sobre ela 
passou a exercer uma ação transformadora. Marx, assim, atribui 
uma prioridade ontológica ao trabalho humano (...). 
(FREDERICO, 2009, p 177).  
 

Como foi dito antes, nesta pesquisa pretendemos lidar com o conceito de 
trabalho da maneira como foi definido nos Manuscritos de Marx. No entanto, 
pensamos que poderia ser útil trazer à luz aqui, um fragmento retirado de um texto 
escrito alguns anos mais tarde, não mais durante a juventude, mas sim no período 
da maturidade. O motivo disto é o seguinte: não temos conhecimento de nenhum 
outro lugar onde o autor da economia política crítica tenha conseguido aliar 
tamanha concisão e clareza na apresentação dos elementos centrais da sua 
concepção de trabalho, utilizaremos aqui apenas um trecho do argumento. A 
passagem em questão, retirada do Capital, tem a função de apresentar de maneira 
sintética a ideia que queremos demonstrar neste ponto. Tal procedimento, do 
modo como vemos, não parece representar um problema para o nosso propósito 
haja vista que a maneira como o trabalho é apresentado na ultima obra marxiana 
não desmente em nada a forma como ele aparece nos textos de 1844. Na letra de 
Marx, como se vê na sua obra máxima, fica explicita esta idéia de que, pelo 
trabalho (relação com a natureza externa na qual o homem figura como sujeito, 
ente ativo), o homem alarga sua natureza. 

 
Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a 
natureza, um processo em que o homem por sua própria ação, 
media, regula e controla seu metabolismo com a natureza. Ele 
mesmo se defronta com a matéria natural como uma força natural. 
Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes a sua 
corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-
se da matéria natural numa forma útil para sua própria vida. Ao 
atuar, por meio deste movimento, sobre a natureza externa a ele e 
ao modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria 
natureza. Ele desenvolve as potencias nela adormecidas e sujeita o 
jogo de suas forças a seu próprio domínio. (MARX, 1985, p 149).   
 

A todo instante os homens produzem a si mesmos - a “eterna necessidade 
de intercambio entre homem e natureza” - estes são o que produzem e como 
produzem, afirma o materialista. No decorrer da história do gênero a maneira 
efetiva como a natureza humana aparece muda constantemente, progressivamente 
vai se torna complexa, seguindo os rumos do desenvolvimento da atividade 
produtiva. Nesta medida é que se pode considerar a natureza do homem como 
essencialmente histórica. Ao invés de uma essência dada e imóvel, esta concepção 
marxiana apresenta uma natureza em movimento, que se efetiva constantemente 
através do trabalho dos homens. Compreender o gênero humano, objeto central do 
interesse marxiano, pressupõe o conhecimento das condições nas quais os homens 
vêm a ser, daí a importância que Marx da ao trabalho no decorrer da pesquisa.  
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III 

  

 Até este ponto nos ocupamos em dizer, primeiro, que o trabalho é uma categoria 
fundamental no caminho intelectual de Marx. E segundo, que o motivo que 
justifica a importância dada a esta categoria no decorrer do estudo do gênero 
humano é o seu papel ontológico central. A esta altura, ainda nos falta definir de 
uma forma precisa o trabalho. Comecemos então com a pergunta: o que é o 
trabalho? De uma maneira sintética, podemos dizer que o trabalho é o modo de 
atividade vital especifico do homem. E, como lemos nos Manuscritos: “no modo 
de atividade vital encontra-se o caráter inteiro de uma species, seu caráter 
genérico” (MARX, 2004, p 84). Trata-se daqui pra frente de explicitar a relação 
entre uma determinação do gênero do homem e as especificidades da sua atividade 
vital. 

Parece-nos que o caminho mais tranqüilo para o interior do ponto seguinte 
é aquele que passa pelo significado da atividade vital de uma maneira geral, antes 
de se ocupar com as características específicas da atividade do homem. 
Procederemos desta forma. A questão aqui, então, é: o que é atividade vital? Qual o 
seu papel?  No materialismo marxiano, pressupõe-se que os animais, de uma 
maneira geral vivem tendo como base a matéria natural, a natureza externa, 
inorgânica.  Na natureza própria de cada um desses entes estão gravadas carências 
cuja continua satisfação é o seu fardo. Os homens, assim como os demais animais, 
sob pena de morte têm de satisfazer certas necessidades de forma ininterrupta. Por 
existirem, e para continuarem existindo, tanto uns como os outros são impelidos a 
realizar a manutenção da sua vida, física. Esta é uma exigência imediata da 
história. As primeiras necessidades, as mais básicas, que estes seres têm de 
satisfazer para viver são coisas como: comer, beber, se proteger das condições 
climáticas, e garantir a saúde do corpo. O imperativo de satisfazer cada uma dessas 
carências coloca-os em relação com a matéria natural. As carências e a maneira de 
satisfazê-las são, no entanto, determinadas pelo modo de atividade vital, pela 
espécie, ou, como Nick Dyer-Whiterford se refere em seu artigo The return of 
species being, “Species life” – “a set of biological requirements”, “a natural 
reproductive collectivity”. (DYER-WHITERFORD, 2004, p 5).  A atividade vital 
surge como modo de manifestação do ser; esta determina a maneira como um ente 
se relaciona com o mundo no qual vive.  

É no modo de atividade vital que os seres distinguem-se primeiramente. Na 
maneira especifica de se relacionar com a matéria natural o homem se mostra 
distinto de todos os demais animais. Qual particularidade distingue a atividade dos 
homens? Nos Manuscritos lemos que: “a atividade consciente livre é o caráter 
genérico do homem” (MARX, 2004, p 84). Marx vai adiante dizendo: 

 

O animal é imediatamente um com sua atividade vital. Não se 
distingue dela. É ela. O homem faz da sua atividade vital mesma 
um objeto da sua vontade e da sua consciência. Ele tem atividade 
vital consciente. Esta não é uma determinidade com a qual com a 
qual ele coincide imediatamente. A atividade consciente distingue 
o homem imediatamente da atividade vital animal (MARX, 2004, 
p 84).  
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Os homens são conscientes das suas necessidades e do ato de satisfação 
destas. Como observa o professor Sean Sayers, em The concept of labour, esse tipo 
de atividade traz a possibilidade de uma relação com a natureza que difere de 
todas as demais. Isto por que: “Non-human animals (...) are driven by their 
immediate natural appetites and instincts”. Sendo assim, “they satisfy their needs 
immediately, by devouring what is directly present in their environment”. O 
resultado disto é que: “natural life is sustained, but no development occurs”. No 
trabalho podemos perceber que o quadro é muito distinto, como afirma Sayers: 
“Work is not driven by immediate instincts, (...) gratification must be deferred 
while we labour to create a product for consumption only later”. A consciência traz 
a possibilidade de produzir e não apenas consumir o imediatamente dado, como 
nos chama atenção o professor Sayers, “through work, moreover, we fashion and 
shape the object, and give it a human form”. A satisfação das necessidades dos 
homens se dá de forma humana, estes imprimem a marca do seu gênero na 
matéria que o circunda. E justamente por serem conscientes, podem perceber que 
o objeto que eles moldam, formam, é a afirmação do seu ser, nesta medida, diz o 
professor Sayers: “we thus ‘duplicate’ ourselves in the world”. (SAYERS, 2007, p 
434).  

Esse tipo de atividade vital consciente traz a possibilidade de 
desenvolvimento do ser. A atividade vital dos homens é capaz de moldar, 
transformar, também o seu próprio gênero. O ato de satisfação das carências do 
homem, afirma Witherford, em consonância com Sayers, “is the fulfillment, 
alteration and expansion of these life needs (…) rendering ‘life activity itself an 
object of will and consciousness”. (DYER-WITHERFORD, 2004, p 5). 

Através da atividade vital consciente os homens se universalizam, ou dito de 
outra forma, graças à atividade consciente os homens podem se apropriar da 
matéria natural de uma maneira universal. Com efeito, a esfera da natureza que 
serve como objeto para a sua atividade aumenta progressivamente; torna-se 
imensamente maior, mais larga, do que aquela que serve as outras espécies 
animais. Na relação com a matéria natural essa diferença se faz ver, como lemos 
nos manuscritos. 

 
A vida genérica, tanto no homem como no animal, consiste 
fisicamente, em primeiro lugar, nisso: que o homem (tal qual o 
animal) vive da natureza inorgânica, e quanto mais universal o 
homem é do que o animal, tanto mais universal é o domínio da 
natureza inorgânica da qual ele vive. Assim como plantas, animais, 
ar, luz etc., formam teoricamente uma parte da consciência 
humana, em parte como objetos da ciência natural, em parte como 
objetos da arte, (...), formam também praticamente uma parte da 
vida e da atividade humana. Fisicamente o homem vive somente 
destes produtos da natureza, possam eles aparecer sob a forma de 
alimento, aquecimento, vestuário, habitação; Praticamente, a 
universalidade do homem aparece na universalidade que faz da 
natureza inteira seu corpo inorgânico (MARX, 2004, p 84).  

 

Na medida em que trabalha e acumula conhecimento, enquanto sua 
atividade se torna mais complexa, o homem se apropria de uma esfera cada vez 
maior da natureza. A natureza externa serve de objeto e instrumento da atividade 
vital do ser humano. O homem adiciona as forças naturais extracorpóreas às suas 
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próprias forças, e pode colocá-las em movimento a seu favor, este ente é capaz de 
apropriar-se da matéria natural, de maneira geral, sob uma forma útil para sua 
vida.  

Como Marx mostra nos Manuscritos de Paris, a possibilidade de uma 
atividade vital com estas especificidades está fundada em uma determinação do ser 
do homem. Determinação está que ele afirma tanto na relação com o mundo 
material como em relação a si mesmo, ao seu gênero.  

 

O homem é um ser genérico (Gattungswesen), não somente 
quando prática e teoricamente faz do gênero, tanto do seu quanto 
do restante das coisas, o seu objeto, mas também – e isto é 
somente outra expressão da mesma coisa – quando se relaciona 
consigo mesmo como com o gênero vivo, presente, quando se 
relaciona consigo mesmo como com um ser universal, e por isso 
livre (MARX, 2004, p 83-84). 

 
 “O homem é um ser genérico”. Aqui está: a pedra de sustentação da 

concepção marxiana de trabalho. Marcuse, assim que toma contato com os 
Manuscritos de 1844, observa que essa determinação do homem como ser 
genérico, de um ponto de vista ontológico, é fundamental para seu modo de 
atividade vital: “Labour, as the specifically human ‘life activity’, has its roots in 
man’s nature as a ‘species being’; it presupposes man’s ability to relate to general 
aspect of objects and the possibilities contained in it” (MARCUSE, 1973, p 16).  

No limite, a característica que possibilita uma atividade vital com as 
particularidades próprias do trabalho, é a capacidade que este ente que trabalha 
demonstra de se relacionar com o gênero das coisas. Marcuse diz: “Man is a 
‘species being’, i.e. a being which has the species as its object”. Dito de outra forma: 
os homens identificam o conjunto dos elementos que são comuns aos indivíduos 
de uma determinada espécie, para usar as palavras de Marcuse: “the general 
essence of its being” (MARCUSE, 1973, p 15). No individuo particular, 
determinado, o homem é capaz de enxergar o universal; este ente transforma em 
objeto a espécie, o gênero.  

Em Foundations of Historical Materialism de Herbert Marcuse, fica claro, 
tanto o significado que o termo espécie tem neste ambiente filosófico em que 
estamos nos movendo, quanto o que implica dizer que um ente pode tornar a 
espécie seu objeto, o que auxilia sobre modo a compreensão do nosso ponto. Lê-se:  

 

The species of a being is that which this being is according to its 
‘stock’ and ‘origin’; it is the principle of its being that is common to 
all the particular features of what it is: the general essence of its 
being. If man can make the species of every being into his object, 
the general essence of every being can become objective for him: 
he can posses every being as that which it is in its essence. It is for 
this reason (…) that he can relate freely to every being: he is not 
limited to the particular actual state of the being and his 
immediate relationship to it, but he can take the being as it is in its 
essence beyond the immediate, particular, actual state; he 
recognize and grasp the possibilities contained in every being; he 
can exploit, alter, mould, treat and take further (‘pro-duce’) any 
being according to its ‘inherent standard’ (MARCUSE, 1973, p 15-
16).  
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Vemos que fazer do gênero objeto significa ser capaz de se apropriar da 
natureza, de possuí-la e colocá-la em movimento a seu favor. As forças naturais 
contidas nos objetos, as suas propriedades mecânicas, são exploradas pelos 
homens quando estes fazem com que elementos reajam entre si e atuem como um 
poder que os favorece. Os homens, por meio da sua atividade, conduzem o 
processo em direção a uma objetividade desejada. Nos seus Prolegômenos para 
uma ontologia do ser social, Lukács nos fala deste caráter da atividade vital 
humana como um por teleológico. 

 

Este [o trabalho], como Marx demonstrou, é um por teleológico 
conscientemente realizado, que quando parte de fatos 
corretamente reconhecidos no sentido prático e os avalia 
corretamente, é capaz de trazer à vida processos causais, modificar 
processos, objetos etc. do ser que normalmente só funcionam 
espontaneamente, e transformar entes em objetividades que 
sequer existiam antes do trabalho (LUKÁCS, 2010, p 39-41). 
 

Devido a esta capacidade de apreender o gênero, progressivamente a 
natureza se torna órgão da atividade vital do homem, ela toda acaba se tornando 
seu ‘corpo inorgânico’. O ente humano não fica restrito a uma região como a 
lagarta à folha, pelo contrário, conforme o seu conhecimento concreto, o 
conhecimento dos processos mecânicos, aumenta e se torna mais exato, a 
atividade vital de um número cada vez maior de entes constitui-se em um poder 
que lhe serve. É neste sentido que a atividade vital do homem se universaliza, na 
medida em que se estende ate as mais remotas regiões, e se apropria da natureza 
toda sob uma forma útil para a satisfação de suas carências. A natureza toda serve 
como meio de vida para o homem. 

A consciência que o homem tem do si e do mundo, a universalidade e a 
liberdade decorrente disto, em suma, as características especificas que lhe definem 
e o colocam em um patamar diferente dos outros entes, estão fundadas no fato 
deste constituir-se num ser genérico.  
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O debate reconstruído por Karl Popper entre indeterminismo vs. determinismo no 
plano cosmológico tem por objetivo discutir as ciências físicas e o papel que a 
teoria do conhecimento exerce sobre elas. A proposta deste texto é mostrar que tal 
debate (1) é precedido pela dissolução da concepção de conhecimento ancorado em 
justificações e restituído pelo caráter conjectural, aproximativo e incisivamente 
crítico; (2) é travado mediante a problematização do determinismo “científico” e a 
argumentação crítica a favor do indeterminismo metafísico; e (3) permite 
considerar o futuro aberto à novidade crítica da nossa “tentativa de compreender o 
mundo e o homem como parte do mundo”. A discussão, no atual estágio desta 
pesquisa, abre caminho para a interpretação das probabilidades em termos de 
propensões.      

 

CONHECIMENTO, JUSTIFICAÇÃO E CRÍTICA – A RACIONALIDADE 
REVISITADA  

 
Ao assumir o compromisso com os problemas filosóficos da tradição 

racionalista, Karl Popper (1902-1994) afirma (1997, p.52) que a “filosofia do 
conhecimento” é conduzida pela modernidade a partir do seguinte problema 
central     3: “Como podemos adjudicar ou avaliar as pretensões, de amplo 
alcance, de teorias e crenças em competição?”. De    deriva um segundo problema 
    , a saber: “Como podemos justificar as nossas teorias ou crenças?” – problema 
que envolve ao menos duas questões:       “Em que consiste uma justificação? E 
mais especialmente:       é possível justificar as nossas teorias ou crenças 
racionalmente, isto é, dando razões – ‘razões positivas’ (como lhes irei chamar), 
tais como o apelo à observação (...) ou, pelo menos ‘prováveis’ (no sentido do 
cálculo de probabilidades)?” (Idem). A reconstrução desses problemas e a 
abordagem inaugurada pelo Racionalismo Crítico, de acordo com a perspectiva de 
W. W. Bartley, III4, afirma Popper, resolve    alterando a sua estrutura e acaba por 
tornar irrelevante   .  

                                                 
3 As abreviações entre colchetes são minhas e têm por objetivo facilitar a fluência do texto. 
4 William Warren Bartley, III (1934-1990) graduou-se em Filosofia (1952-1956) e concluiu o seu 
Master of Arts (1958) na Universidade de Harvard; com Popper, concluiu o seu PhD (1962) na 
London School of Economics e trabalhou intensamente (1960-1962) no Postscript à Lógica da 
Pesquisa Científica, publicado em três tomos: I. O Realismo e o Objetivo da Ciência (1983), II. O 
Universo Aberto (1982) e III. Teoria Quântica e o Cisma na Física (1982). As menções feitas a 
Bartley no corpo do presente texto são retiradas de comentários ressaltados por Karl Popper no 
Realismo e o Objetivo da Ciência, especialmente na seção 2 do Capítulo I. Há, entretanto, 
relevantes cisões entre Bartley e Popper, como, por exemplo, na conclusão de Teorias da 
Demarcação entre Ciência e Metafísica (trad. de Marcos Rodrigues da Silva, texto mimeo): “O 
desenvolvimento ulterior do pensamento de Popper, e a generalização e aplicação de suas ideias 
fora da ciência, tornaram sua discussão da demarcação obsoleta. Popper sugeriu aos positivistas 
que o problema não reside na demarcação entre o significativo do assignificativo, mas na 
demarcação do científico do não-científico. Eu sugiro a Popper que o problema não reside na 
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O racionalismo de Popper, embora favorável à tradição racionalista 
filosófica, é distinto de todos os (demais) racionalismos por abrigar uma extensão 
de ceticismo que nenhum outro racionalista ousou adotar. Contudo, ao ser 
empregado em conjunção com o racionalismo, o próprio ceticismo é 
reconfigurado: não é empregado contra a possibilidade de ‘conhecimento acerca 
do mundo e do homem como parte do mundo’, mas serve de escudo ao 
dogmatismo, uma vez que resguarda a possibilidade permanentemente aberta da 
novidade e da crítica. 

A divergência de Popper ‘com o cético e com o irracionalista’ ocorre com a 
sua resposta ao terceiro problema da filosofia do conhecimento     : “o de se uma 
teoria é preferível a outra – e, em caso afirmativo, porquê” (Ibidem, p.53). A 
resposta de Popper é afirmativa e, no entanto, não justificacionista: 

 

Nós podemos, muitas vezes, dar razões com relação a uma teoria 
como preferível a outra. Tais razões consistem em apontar que, e 
como, uma teoria tem resistido à crítica melhor do que outra. Eu 
chamaria a tais razões [de] razões críticas, para distingui-las 
daquelas razões positivas que são oferecidas com a intenção de 
justificar uma teoria, ou, em outras palavras, de justificar a crença 
na verdade em sua verdade (POPPER, 2000, p.20). 

 

A decisão intersubjetiva5 por uma nova conjectura explicativa      em 
detrimento à teoria vigente      será tomada não pelo auxílio de razões que dão 
apoio a   , mas por razões que detectam as insuficiências de   . As razões críticas 
defendem uma preferência por    em relação a    na medida em que    resiste mais 
à crítica que   . Empregar razões críticas favoráveis a uma teoria implica 
considerar que não há razão alguma capaz de impossibilitar que outra razão seja 
apresentada como mais coerente e abrangente (quanto ao seu conteúdo 
explicativo), exigindo nova decisão. 

A sugestão de Popper de substituir as razões positivas por razões críticas 
provoca, segundo a perspectiva de Bartley, uma transição do problema da 
justificação do conhecimento para o problema da crítica, que está diretamente 
relacionado ao avanço do conhecimento científico. O conhecimento racional é, 
com Popper, submetido ao tribunal da argumentação crítica, da clara elaboração 
de problemas e de novas e ousadas tentativas de resolvê-los. Assim, discussões 
acerca de concepções consideradas especulativas e “pseudoproblemáticas” por 
filósofos como Moritz Schlick6 (1882-1936) e Rudolf Carnap7 (1891-1970) são 

                                                                                                                                                    
demarcação do científico e do não-científico, mas na demarcação do racional e do não-racional, do 
crítico e do não-crítico.” 
5 A respeito das relações entre objetividade, intersubjetividade e subjetividade, temos que: a 
objetividade é constituída por relações que existem independentemente de um sujeito de 
conhecimento; a referência objetiva (como “a blusa de Filosofia”) é condição para que seja emitido 
um entendimento comum (intersubjetivo) entre dois ou mais sujeitos de conhecimento acerca do 
próprio objeto (que é uma blusa e que é da Filosofia); e a subjetividade é constituída pelas relações 
psicológicas de um sujeito (tais como convicções, emoções e disposições para agir), sendo, 
portanto, incomunicável. 
6 Cf. A causalidade na física atual (1931) In: Coletânea de textos, São Paulo: Abril Cultural, 1975 
(Os Pensadores), pp.09-43. 
7 Cf. Pseudoproblemas na Filosofia (1928) In: Coletânea de textos, São Paulo: Abril Cultural, 
1975 (Os Pensadores), pp. 145-175. 



 

 
 

49 

encaradas por Popper como peculiares à racionalidade – instância na qual a 
discussão entre o determinismo e o indeterminismo não só deve acontecer como 
deve ser desenvolvida à luz de razões críticas.  
 

INDETERMINISMO (S) VS. DETERMINISMO(S)  

 

Devíamos (...) considerar o estado atual do universo como efeito do 
seu estado anterior e causa do que se vai seguir. Suponha-se (...) 
uma inteligência que pudesse conhecer todas as forças pelas quais 
a natureza é animada e o estado, num instante, de todos os objetos 
que a compõem; (...) para [essa inteligência], nada poderia ser 
incerto; e o futuro, tal como o passado, estaria presente aos seus 
olhos [Laplace (1819) apud Popper, 1988, p.20]. 

(...) É impossível decidir a questão entre determinismo e 
indeterminismo simplesmente através do pensamento ou da 
especulação, ponderando o número de argumentos a favor ou contra 
(todos os quais seriam, de qualquer modo, pseudoargumentos) 
[Schlick (1930) apud Popper, 1988, p.25].  
 

A reconstrução feita por Popper da discussão entre indeterminismo(s) e 
determinismo(s) se constitui no plano cosmológico das ciências físicas. Popper se 
compromete com a defesa da liberdade humana – concebida não pela noção de 
livre arbítrio8, mas como “a liberdade de criar obras de arte ou teorias explicativas 
em ciência” (1988, p.115). O problema se configura (Idem, p.19) a partir da 
confusão presente no senso comum entre  

(a) a compreensão geral de que “qualquer acontecimento é causado por alguns 
acontecimentos anteriores, de modo que qualquer acontecimento pode ser 
explicado ou previsto” desde que se conheçam as suas condições suficientes 
e relevantes; e 
 

(b) a convicção amplamente aceita de que as pessoas têm “a capacidade de 
escolher livremente entre possibilidades de atuação alternativas” e que são 
responsáveis pelas suas ações.   

A problematização que Popper propõe é: o determinismo causal (a) e a ação 
livre (b) constituem uma contradição real ou aparente? A resposta de David Hume 
(1711-1776), de acordo com Popper, é a de que o determinismo permite a liberdade 
de ação; contudo, construída pela análise verbal de termos como “livre”, “vontade” 

                                                 
8 A ideia de livre arbítrio, a ação por deliberação e a escolha não garantem cosmologicamente “a 
liberdade de criar obras de artes e teorias explicativas em ciência” (POPPER, 1988, p.115), uma vez 
que a conjunção infindável de particulares não permitiria a inferência necessária de uma 
proposição universal ou de uma conjectura. Se a proposta de Karl Popper é defender a liberdade de 
criação artística e científica no plano cosmológico, então somente concepções de caráter 
cosmológico – e, portanto, metafísico – podem dar conta da coerência entre o futuro aberto do 
kosmos e a possibilidade da novidade crítica e criativa. Tais concepções cosmológicas são o 
realismo e o indeterminismo: Da proposição de que há o mundo físico independente do sujeito de 
conhecimento (tese realista ontológica) segue-se que podemos de algum modo conhecer o Universo 
(tese realista epistemológica); o indeterminismo poderia ser aqui indicado como a impossibilidade 
da construção positiva da racionalidade, isto é, da impossibilidade de justificação do conhecimento 
científico em oposição ao avanço do conhecimento científico mediante o debate crítico (Cf. 
POPPER, 1982). 
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e “ação”, a resposta de Hume conduziu “a filosofia moderna a um atoleiro” 
(Ibidem, p.20). A resposta de Popper é a de que o determinismo e a ação livre são 
incompatíveis; por oposição à análise linguística de Hume e ao positivismo lógico 
de Schlick, Popper enfrenta o determinismo (principalmente a sua versão 
“científica”) apresentando três argumentos favoráveis ao indeterminismo 
(metafísico) do mundo físico: (i) o caráter aproximado do conhecimento científico, 
(ii) a impossibilidade de prever o crescimento do conhecimento  e (iii) a função 
argumentativa da linguagem. Dedico-me, assim, à exposição destes argumentos 
articulados às objeções de Popper ao determinismo “científico”, apresentando 
antes a concepção determinista do mundo e suas variáveis.  

Popper sugere a ideia intuitiva da concepção determinista do mundo como 
um filme inédito e que está sendo assistido pela primeira vez. O aspecto temporal 
(passado, presente e futuro) da projeção das cenas corresponde à uniformidade 
dos acontecimentos da natureza; afirmação da qual se deriva que os 
acontecimentos futuros coexistem com os acontecimentos passados – a imagem do 
filme “completo” projeta a imagem do universo como bloco fechado. Assim como o 
produtor do filme, o Criador do mundo conhece todas as “cenas” (e cortes!) – 
inclusive a “cena final”.  

A raiz histórica da concepção determinista do mundo coincide, sugere 
Popper, com as ideias intuitivas religiosas de omnipotência (“poder completo 
para determinar o tempo”) e omnisciência (“conhecimento completo do tempo”) 
divinas.9 Uma interpretação plausível a Popper é a de que o determinismo 
“científico”10 é gerado historicamente pela substituição da omnipotência e 
omnipresença de Deus pela omnipotência e omnipresença do homem. A pretensão 
do determinismo “científico” é a de outorgar aos cientistas a autoridade de 
conhecer racionalmente através de cálculos qualquer acontecimento futuro, uma 
vez dispondo das informações suficientes de uma situação do presente ou do 
passado. O determinismo tem a sua dimensão metafísica11 na proposição de que 
“todos os acontecimentos deste mundo são fixos, inalteráveis ou predeterminados” 
(POPPER, 1988, p.28). O exame crítico do determinismo, bem como do 
indeterminismo, na dimensão metafísica é possível, embora seja não testável e, 
portanto, irrefutável. O debate na dimensão metafísica da racionalidade se dá pela 
contraposição de razões críticas, apresentadas a favor e contrárias a uma ou outra 
cosmovisão. 

A dificuldade de maior força lógica à defesa do indeterminismo, afirma 
Popper (1988, seção 1), não reside na obra de Hume, mas no Essai philosophique 

                                                 
9 Popper aponta algumas dificuldades lógicas encontradas na relação entre omnipotência e 
omnisciência divinas: “Será que a omnipotência inclui o poder de mudar o passado ou significa 
apenas poder sobre o futuro? (...) É que se tudo é conhecido por Deus, então o futuro é conhecido; 
está, portanto, antecipadamente fixado e é inalterável, até para o próprio Deus.” (Cf. Ibidem, nota 1 
da seção 1). 
10 Todas as vezes que Popper menciona o determinismo “científico”, o faz com aspas por considera-
lo uma doutrina pretensamente científica. O determinismo é, em linhas gerais, uma concepção 
acerca “do mundo” e, portanto, uma concepção cosmológica – logo, metafísica. Ver o Prefácio de 
1982 ao Postscript II. 
11 A noção de metafísica em Popper pode ser considerada, dentre outros modos, a partir (a) do 
critério de demarcação, segundo o qual assume o status de proposições não testáveis (ver 
Conjecturas e Refutações, capítulos 8 e 11); ou (b) da teoria dos Três Mundos, que compreende a 
dimensão ontológica realista das relações físicas (Mundo 1), psicológicas (M2) e lógicas (M3). Cf. os 
textos de Popper: Conhecimento Objetivo, cap. 4; O Eu e seu Cérebro, P2; O Universo Aberto, 
Adenda 1. 
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sur les probabilités (1819) de Pierre Laplace (1749-1827). A construção de Laplace 
(citada acima) é interpretada por Popper como a expressão máxima do 
determinismo “científico”. O exame crítico de Popper torna problemático um 
pressuposto comum à aceitação da versão “científica” do determinismo: tal versão 
confunde o caráter prima facie determinista de uma teoria científica com a 
referência às propriedades do mundo físico como determinado. Por ‘caráter prima 
facie determinista’ de uma teoria científica, Popper entende que da conjunção de 
uma teoria com a descrição exata das condições iniciais é possível deduzir a 
descrição do estado do sistema empírico em qualquer instante de tempo. A 
distinção entre referir-se às propriedades de uma teoria e referir-se às 
propriedades do mundo físico configura ao mesmo tempo a situação do problema e 
indica a via pela qual será construída a sua tentativa de resposta: através da 
concepção racionalista de teorias científicas como redes, seu principal argumento 
filosófico em defesa do indeterminismo. 

 

Vejo as nossas teorias científicas como invenções humanas – como 
redes concebidas por nós para apanhar o mundo. Elas diferem, 
sem dúvida, das invenções dos poetas e até das invenções dos 
técnicos. As teorias não são só instrumentos. O que temos em mira 
é a verdade: testamos as nossas teorias na esperança de eliminar as 
que não sejam verdadeiras. Deste modo, podemos conseguir 
melhorar as nossas teorias – até como instrumentos –, ao fazer 
redes cada vez mais bem adaptadas para apanhar o nosso peixe, o 
mundo real. Contudo, elas nunca serão instrumentos perfeitos 
para esse fim. (POPPER, 1988, p.58) 

 

A simplicidade e o caráter prima facie determinista são propriedades das 
teorias científicas. Tendo em vista a testabilidade das teorias das ciências naturais, 
quanto mais simples forem as suas proposições, maior será o seu grau de 
falseabilidade.12 Quanto ao caráter determinista prima facie, Popper apresenta 
(Idem, seção 13) a seguinte questão: é possível inferir da verdade do caráter prima 
facie determinista de uma teoria científica a verdade do determinismo “científico”? 
A resposta só poderia seguir-se afirmativa, segundo Popper, se o determinismo 
“científico” decorresse da completude de um sistema de física, isto é, de um 
sistema que permitisse “a previsão de acontecimentos físicos de toda espécie” 
(Ibidem, p.54). Sendo assim, embora as teorias científicas apresentem descrições 
que têm a pretensão de verdade, isto é, afirmações que correspondam ao mundo, 
as propriedades das teorias científicas (tais como a simplicidade e o caráter prima 
facie determinista) não correspondem necessariamente às propriedades do mundo 
físico (tais como a complexidade e o caráter indeterminista).  

 

O mundo tal como o conhecemos é altamente complexo e ainda 
que possa possuir aspectos estruturais que são simples num ou 
noutro sentido, a simplicidade de algumas das nossas teorias – que 
são de nossa autoria – não implica a intrínseca simplicidade do 
mundo (POPPER, 1988, p.59). 

 

                                                 
12 Cf. POPPER, A Lógica da Pesquisa Científica, capítulos 6 e 7.  
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Popper apresenta como argumento favorável ao indeterminismo a 
impossibilidade de “prever, cientificamente, resultados que vamos obter no 
decurso do crescimento do nosso próprio conhecimento” (Ibidem, p.74). Tal 
argumento detecta uma contradição na ideia de que podemos prever hoje o que só 
conheceremos amanhã. A imagem “do homem que desenha um mapa do seu 
quarto incluindo no mapa o mapa que está a desenhar” (Ibidem, p.128) ilustra o 
caráter incompleto do conhecimento humano. Do indeterminismo metafísico 
decorre a necessidade lógica do indeterminismo “científico”. A cada tentativa de 
finalizar o desenho se lhe exige um novo traço: o desenho do quarto não pode ser 
completado porque o próprio quarto não é “completo”. A incompletude do mundo 
físico e do conhecimento humano envolve a impossibilidade da previsão exata de 
um estado futuro. 

Para Popper, a linguagem humana possui quatro funções distintas: (1) a 
função expressiva ou sintomática do estado de um organismo; (2) a função 
sinalizadora, que estimula respostas em outros organismos; (3) a função descritiva 
de um estado de coisas existentes ou não; e (4) a função argumentativa, através da 
qual se expõem as razões críticas da discussão racional. As duas primeiras funções 
são “inferiores” e comuns aos demais organismos não racionais; e as funções (3) e 
(4) são “superiores”, pois “dão origem à ideia de descrição verdadeira ou falsa e de 
argumento válido ou inválido” (Ibidem, p.91), respectivamente. O determinismo 
“científico” engendra a redução da função argumentativa da linguagem à sua 
função descritiva ao desconsiderar a distinção entre as funções superiores e 
inferiores da linguagem: 

 

Não podemos, admito-o, descrever ou argumentar sem também 
exprimir e sinalizar. Mas ainda que as funções descritiva e 
argumentativa envolvam as duas funções inferiores, elas não são, 
no entanto, redutíveis às duas funções inferiores. (...) A descrição e 
a argumentação não são meramente expressões e sinais. (POPPER, 
1988, p.91) 

 

A adequação entre um estímulo e a sua reação, assim como a adequação de 
um sinal a certa situação, é distinta da verdade da descrição de certo estado de 
coisas. Do mesmo modo, um argumento válido, ainda que envolva a expressão e a 
sinalização, se diferencia destas por constituir relações lógicas objetivas, 
inconfundíveis e irredutíveis com a sua possível eficácia persuasiva (o que poderia 
ser considerado como uma redução à sinalização eficaz).  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O cientista filósofo, sugere Popper, está envolvido com uma 
responsabilidade intelectual: a responsabilidade de, ao assumir uma postura 
crítica perante o conhecimento, detectar os erros, sugerir novas conjecturas 
explicativas acerca dos problemas abertos e lançar luz sobre uma parte do mundo 
até então não explicada. Somente a rejeição do determinismo “científico” permite, 
segundo Popper, desenraizar o pressuposto da uniformidade do tempo e enxergar 
o futuro, não mais como fixo no passado, mas aberto à crítica e à criação de teorias 
tentativas de explicar a realidade física. A interpretação das probabilidades em 
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termos de propensões – isto é, como possibilidades físicas, reais e abertas à 
novidade – só é possível mediante a concepção indeterminista do mundo (próximo 
passo da presente pesquisa). Admitir a nossa falibilidade a cada novo traço do 
desenho de nós mesmos é consequência necessária da falibilidade do 
conhecimento que temos acerca do mundo e do homem como parte do mundo.  

 
 

*** 
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O presente trabalho está divido em duas partes: na primeira, apresenta-se a 

ética dos sentimentos em David Hume (1711-1776), na segunda, a avaliação da 
aprendizagem como ato de amor do filósofo da educação Cipriano Luckesi. Hume 
elaborou uma teoria sobre o indivíduo que servisse para fundamentar a moral. Em 
Uma investigação sobre os princípios da moral, ele propõe que só a educação dos 
sentimentos pode ser o fundamento da ética. A justiça serve para inserir 
responsabilidade nas ações dos indívíduos, ela é uma virtude artificial que deve ser 
desenvolvida. As raices da justiça estão na educação e os costumes dos povos. 
Hume acredita que, o desenvolvimento da sensibilidade dos sentimentos, através 
da educação, pode devolver a humanidade dos homens. Para apresentar este 
trabalho veremos a seguinte divisão: primeiro, veremos a crítica humeana da 
natureza humana de Hobbes; depois, a educação dos sentimentos e a conseqüente 
rejeição de formas violentas ou de retorno a formas de vida antigas da 
humanidade. Na segunda parte, no contexto das práticas da avaliação da 
aprendizagem, apresentando as implicações sociais e conceituais desta prática, 
Cipriano Luckesi definirá a avaliação como um ato de amor, um digno distintivo 
do exercício docente. 
 

INTRODUÇÃO 
 

No presente trabalho apresentaremos, em primeiro lugar, a proposta educativa de 
ensino moral de David Hume (1711-1776); na segunda, a avaliação da 
aprendizagem como ato de amor do filósofo da educação Cipriano Luckesi. Perante 
a moderna sociedade que emerge na época deste filósofo, que desumaniza o 
homem através de alta especialização da divisão do trabalho, Hume elaborou uma 
teoria sobre o indivíduo que servissem para fundamentar a moral. Em O tratado 
da natureza humana, Hume descreve os limites e as funções das três partes 
constitutivas da natureza humana: a razão, as paixões e os sentimentos. Em Uma 
investigação sobre os princípios da moral, ele propõe que só a educação dos 
sentimentos pode ser o fundamento da ética e da estética, só o desenvolvimento da 
sensibilidade dos sentimentos, através do ensino, pode devolver a humanidade dos 
homens.  

A célebre frase do Che Guevara “Há que endurecer-se, mas sem jamais 
perder a ternura” nos serve como uma boa introdução ao presente trabalho: 
Guevara enfatizaria que pode-se humanizar os indivíduos através da educação dos 
sentimentos. “Endurecer-se” significa fortalecer as convicções políticas com 
leituras e teorias apropriadas para entrar e continuar na luta social; “jamais perder 
a ternura” indica o desenvolvimento dos sentimentos que originam a beleza, o 
novo, tudo que é própria da criação humana. Desta maneira, a razão se apresenta 
com dupla tarefa, por um lado, ela encaminha as paixões para a destruição e toma 
do poder, através das táticas e estratégias próprias da luta política. Por outro lado, 
a razão atenta à percepção da sensibilidade refinada – originada pelo 
conhecimento estético da cultura: obras de arte, música, poesia, literatura etc. – 
permite a criação que origina o novo, essencial para a criação de uma nova 



 

 
 

55 

sociedade. Assim, não é só a tarefa de destruir o presente, mas também ter a 
capacidade de criação, através dos sentimentos, do futuro de uma nova sociedade. 
Desta forma, a citação indica que o homem deve desenvolver suas capacidades 
humanas porque, para Guevara, a sociedade atual desumanizou os indivíduos.  
Para apresentar este trabalho veremos na primeira parte: a crítica humeana da 
natureza humana de Hobbes; depois, a educação dos sentimentos e a conseqüente 
rejeição de formas violentas ou de retorno a formas de vida antigas da 
humanidade. Na segunda parte, apresentamos a concepção da avaliação como ato 
de amor do filósofo da educação Cipriano Luckesi. 

1. A NATUREZA HUMANA COM SENTIMENTOS EM HUME  
 

 

A concepção da natureza humana de Thomas Hobbes (1588-1679) está inserida 
nos seus argumentos políticos. Na tese contratualista deste autor se sustenta que 
surge um pacto voluntário entre os indivíduos para evitar o caótico “estado de 
natureza” (guerra de todos contra todos). Esta tese é muito importante porque o 
contrato legitima o Estado. No Leviatã nos diz Hobbes: 
 

A natureza fez os homens tão iguais quanto às faculdades do corpo 
e do espírito, que, embora por vezes se encontre um homem 
manifestamente mais forte de corpo, ou de espírito mais vivo do 
que outro, mesmo assim, quando se considere tudo isso em 
conjunto, a diferença entre um e outro homem não é 
suficientemente considerável para que qualquer um possa com 
base nela reclamar qualquer benefício a que outro não possa 
também desejar tal como ele. Porque quanto à força corporal, o 
mais fraco tem força suficiente para matar o mais forte, quer por 
secreta maquinação, quer aliando-se com outros que se encontrem 
ameaçados pelo mesmo perigo (HOBBES, 1997, p. 74). 

 

Nesta declaração, Hobbes se refere às potencialidades das faculdades humanas, 
que se reduzem a um procedimento mecânico homogêneo. Queremos assinalar 
que esta idéia de igualdade entre os homens surgiu de uma concepção atomista em 
voga na época. 

Além destas idéias atomistas, estava em debate, na época, a denominada 
"mínima naturalis": procurava-se saber qual era a menor partícula em um 
composto da natureza e se essa partícula é igual ao mínimo, isto é, se na criação de 
um composto estas partículas básicas mudam de natureza quando este composto 
está completamente formado. Para Aristóteles, as menores partículas de um 
composto não podem ser consideradas agregadas da expressão dos seus 
componentes. A formação do composto postula a mútua interação com respeito à 
mínima, o que resulta na mudança da sua forma, isto é, a mudança do seu modo de 
ser dentro do composto. Esta interpretação aristotélica se opõe à posição atomista, 
que nega a mudança natural dessas partes mínimas depois de formado o 
composto. O atomista explica o composto pela justaposição das mesmas. 

Se a sociedade é vista como um composto cujas menores partículas são os 
homens, considerados nas suas individualidades, temos então duas respostas: de 
um lado, Aristóteles vê o homem como um zoon politikon, isto é, que o homem só 
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pode atualizar suas potencialidades dentro da sociedade e que fora dela ele possui 
outra natureza; daí o dizer de Aristóteles: “Quem vive fora da polis é um deus ou 
uma besta”. Por outro lado, Hobbes se insurge contra estas idéias ao dizer que o 
indivíduo, partícula básica do composto político, não muda a sua natureza quando 
aparece a sociedade civil, continuando a ser o mesmo indivíduo de antes. 

Busca-se construir racionalmente um indivíduo artificial, o Leviatã, tendo 
como base as paixões que caracterizam o indivíduo natural. Por isso, ressaltando o 
título da principal obra de Hobbes: Leviatã ou a matéria, forma e poder da 
Sociedade Eclesiástica e Civil, vemos que “a matéria” que deve ser reprimida é a 
natureza humana com suas paixões — recordemos, quando mencionamos o tema 
do composto e da “mínima”, que a natureza humana não muda na sociedade civil 
— e a “forma” que deve reprimir, o molde, é constituída pela razão através das leis 
civis. Por continuar sempre a mesma, a natureza humana deve estar sempre 
controlada, e este é o principal objetivo do Leviatã. 

Por um lado, os homens são iguais nas suas partes constitutivas; por outro, 
são diferentes devido ao predomínio das paixões: Portanto, a diferença de 
pensamento entre os homens tem sua origem nas diferentes paixões e nos fins aos 
quais dirigem seus apetites. A paixão que mais produz conflitos e diferenças entre 
os indivíduos é o afã de poder, quando se buscam riquezas, conhecimentos e 
honras. A pugna das riquezas, dos prazeres, das honras ou das outras formas de 
poder inclina à luta, à inimizade e à guerra.  
Podemos entender o “estado de natureza” a partir da física dos corpos. Neste 
estado natural, os corpos com movimento espontâneo, os indivíduos compelidos 
pelas suas paixões — em especial o “afã de poder” em um espaço fechado — 
inevitavelmente entrariam em choque, tornando um caos o espaço no qual atuam 
tais corpos. 

Há três causas para a discórdia entre os indivíduos: a competição, a 
desconfiança e a glória. O poder do homem consiste nos seus meios para obter 
algum bem no futuro e ter assistência e serviços dos outros: 
 

Por conseguinte, todo aquele que é importante num tempo de 
guerra, durante o qual cada homem é inimigo dos demais, é 
natural também nesse tempo que os homens vivam sem outra 
segurança que a sua própria força e a sua própria capacidade de 
pensar podem proporcionar. Em uma situação semelhante não 
existe oportunidade para a indústria já que seu fruto é incerto. Não 
há cultivo de terra, nem navegação, nem cálculo de tempo, nem 
artes, nem letras, nem sociedade e, o que é pior, existe um 
continuo temor e perigo de morte violenta e a vida do homem 
torna-se solitária, pobre, tosca, embrutecida e breve (HOBBES, 
1997, p. 109). 

No estado de natureza, o homem estaria suscetível a uma morte repentina, porque 
neste estado não existe o direito (jurídico) ou, melhor, existe todo direito, completa 
liberdade, e a relação entre os homens seria de uma extrema instabilidade, o que 
os levaria a uma luta implacável onde cada um seria o inimigo do outro. A razão 
concebendo, no entanto, claramente essa situação, junto com a inevitável paixão 
do medo, impeliria os homens a buscar uma saída.  

Voltando ao título da célebre obra de Hobbes (Leviatã, a matéria e a forma, 
do Commonwealth...) poderíamos então deduzir que a “matéria”, os indivíduos 
governados pelas suas insaciáveis paixões no “estado de natureza”, precisam de 
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uma “forma”, de um molde para organizar e proporcionar a ordem e a estabilidade 
social. Este é o importante papel que cumpre à razão; ela fundamentará o Estado 
civil. Sem ela não existiriam as sociedades e os poucos homens estariam isolados, 
protegendo as suas próprias vidas em um constante temor da morte. O “estado de 
natureza” contradiz os interesses da razão: “A razão sugere adequadas normas de 
paz as quais podem chegar os homens por mútuo consenso” (HOBBES, 1997, p. 
111). Estas são as denominadas leis da natureza.  

De um lado, os homens, guiados pelas suas paixões, buscam sua felicidade. 
De outro, o conflito entre eles, que caracteriza “o estado de natureza”, têm como 
causas essas mesmas paixões. A solução desse impasse será encontrada, segundo 
Hobbes, em parte na razão e em parte na paixão, quando o indivíduo se dá conta 
da sua lamentável condição: “É razoável e adequado que um indivíduo se sirva de 
todos os meios e realize qualquer ação necessária para conservar seu corpo” 
(HOBBES, 1997, p. 113). 

Por um lado, a razão contribuirá para aumentar ainda mais o conflito — 
aqui a razão se mostra serva da paixão —, por outro, a razão pode mostrar a 
impossibilidade de sobrevivência no “estado de natureza”, pois, estando o 
indivíduo possuído pelo medo da morte, ele inevitavelmente procurará uma 
solução para esse estado de coisas — aqui ela se mostra como a criadora do Estado 
civil. Na introdução ao Leviatã, Hobbes apela a duas paixões: o temor e a 
esperança. Diante do temor de uma morte súbita em decorrência do grande 
conflito que é o “estado de natureza”, surge a esperança, que é um produto da 
razão ao encontrar a única saída: o contrato que origina a sociedade civil. 

Lembremos que Hobbes inicia o Leviatã com a imagem do corpo político. 
Em vez do rei na cabeça, tem-se agora a soberania do Estado, que se torna a alma 
desse corpo: “falece o modelo do rei Jaime, orgânico, natural, para tornar-se 
artificial o body politic, que os homens criam; as partes, que, embora 
hierarquizadas, eram complementares, já não importa mais distinguí-las: a ênfase 
se põe na alma, princípio de vida, que dá unidade ao homem — que o faz 
indivíduo” (RIBEIRO, 1990, p. 215).  

O único caminho para consolidar um poder comum, que salvaguarde a vida 
de todos os homens, é dar o poder a um homem ou a uma assembléia: 
 

Eleger um homem ou uma assembléia de homens que represente 
sua pessoa e que cada um considere a si próprio e se reconheça a si 
mesmo como autor de qualquer ação... Isto é algo mais que 
consentimento ou concórdia (HOBBES, 1997, p. 144).  

Os homens tendem a uma restrição voluntária das suas paixões para atingir uma 
vida harmônica e abandonar o “estado de guerra”: “A gente assim unida em uma 
pessoa denomina-se Commonwealth, em latim Civitas, a geração do grande 
Leviatã” (HOBBES, 1997, p. 144). 

Diz-se que um Commonwealth foi constituído quando os homens entram 
em acordo, pactuam entre si e estabelecem contratos, deixando o “estado de 
natureza” e alcançando o estado civil, que é a expressão da vontade desses 
indivíduos. Dessa Instituição derivam-se todos os direitos e leis: “Os laços da 
palavra são demasiado débeis para refrear a ambição, a avareza, a cólera e outras 
paixões dos homens, se não houver o medo de algum poder coercitivo” (HOBBES, 
1997, p. 118). 

Hobbes estabelece, assim, três leis:  
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A primeira lei é a de que se deve procurar a paz acima de tudo e, caso não se 
a alcance, devemos nos defender usando todos os meios que tivermos à disposição, 
por exemplo, valendo-nos de todo tipo de ajuda e vantagens da guerra.  
A segunda lei é a de que ela seja aceita pelos indivíduos, se os demais também a 
aceitarem — o que deve ocorrer caso eles ajam racionalmente e nela reconheçam a 
condição necessária para manutenção das suas vidas —, e por isso se igualem em 
liberdade com os demais, renunciando a parte dos seus direitos (ou a todos eles, se 
for o caso).  

A terceira lei é a de que os homens cumpram os pactos que tiveram 
estabelecido, de tal maneira que: “Os homens, tendo em vista conseguir a paz, [...] 
criaram um homem artificial [o Estado], assim também criaram cadeias artificiais, 
chamadas leis civis [...]” (HOBBES, 1997, p. 172). 

O contrato origina o respeito, a obediência e os deveres dos cidadãos. As leis 
civis são as regras que o Estado estabelece para distinguir o justo do injusto assim 
podemos dizer que a justiça é a lei. 
  Desta maneira, o importante nas considerações políticas de Hobbes é a 
criação do estado civil, o Commonwealth, a partir das vontades individuais diante 
do caótico “estado de natureza” (guerra de todos contra todos). 

Temos visto que o contratualismo de Hobbes tem como princípio que, num 
estado natural, a convivência humana é quase impossível, devido a que 
naturalmente seus integrantes tendem a uma guerra de todos contra todos, guerra 
a qual terminaria por extinguir a espécie; para evitar este estado, os indivíduos têm 
que pactuar em um contrato que garanta a paz e a segurança. Por isso nos diz 
Hume: 
 

Pode-se duvidar com justiça se houve alguma vez uma tal condição 
da natureza humana; ou, se existiu, pode-se duvidar que durasse 
até chegar a merecer o nome de Estado. Pelo menos os homens 
nascem necessariamente numa família-sociedade e são educados 
por seus pais segundo alguma regra de conduta ou de 
comportamento. Mas deve admitir-se que, se alguma vez foi real 
um estado semelhante de guerra e de violência, é necessária [...] a 
suspensão de todas as leis de justiça, devido a sua absoluta 
inutilidade (HUME, 1948, p. 190). 

 

Hume, ao estabelecer a existência de um sentimento moral, está fundamentando a 
sociabilidade humana — como uma condição natural — e, por sua vez, eliminando 
qualquer hipótese que afirme a existência de um estado natural do homem 
completamente conflituoso.  

A. A EDUCAÇÃO DOS SENTIMENTOS EM HUME 
 

Segundo Hume, o estudo de qualquer sistema moral é importante porque nos 
ensina a representar “a beleza da virtude” e nos educa em hábitos que levam a 
procurar a virtude. Daqui a relação intrínseca entre educação e moral. Então, qual 
será a origem da moral? Hume assevera que são duas as respostas oferecidas pelos 
moralistas: uma afirma que a moral é racional; a outra, que sua origem está no 
sentimento: 

Surgiu recentemente uma controvérsia que é bem mais digna de 
investigação e que diz respeito aos fundamentos gerais da moral, a 
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saber: se eles derivam da razão ou do sentimento, e obtemos 
conhecimentos deles por uma seqüência de argumentos e induções 
ou por um sentimento imediato e um sentido interno mais 
refinado, se — como em todos os julgamentos corretos acerca da 
verdade e da falsidade — eles deveriam ser os mesmos para todos 
os seres racionais e inteligentes ou — como na percepção da beleza 
e da deformidade — fundam-se inteiramente na estrutura e 
constituição próprias da espécie humana (HUME, 1948, p. 175-
176). 

Ora, se a moral é de origem racional, ela estará fundamentada em argumentos e 
induções cuja verdade pode ser avaliada; de outro lado, se a moral origina-se de 
um sentimento, este percebe de maneira imediata o bom e o mau como 
percebemos o belo ou o feio. Para elucidar este importante dilema, Hume adota 
um método que permitirá conhecer a origem da moral, ele nos diz: 
 

Hoje os homens estão curados de sua paixão por hipóteses e 
sistemas em filosofia natural, e não darão ouvidos a quaisquer 
argumentos a não ser aqueles derivados da experiência. Já é hora 
de que se proponham uma forma semelhante em todas as 
investigações morais, e rejeitem todos os sistemas éticos, por mais 
sutis e engenhosos, que não estejam fundados na observação dos 
fatos (HUME, 1948, p. 179). 

 

Hume rejeita todos os sistemas éticos que não tenham seu fundamento na 
experiência, provocando uma subversão nos estudos morais. O método humeano 
permite afirmar que a moral não tem origem racional: 
 

A moral não consiste em relações — objeto da ciência —, ao 
contrário, caso se examine com cuidado, se provará com igual 
certeza que a moral tampouco consiste em nenhum fato que possa 
ser descoberta pelo entendimento. Esta é a segunda parte de nossa 
argumentação, e se conseguirmos que seja evidente, poderemos 
concluir que a moral não é objeto de razão (HUME, 1985, p. 468). 

Para Hume, a moral não tem origem no entendimento. Ele afirma que a moral 
origina-se num sentimento que nos leva a procurar a virtude e a evitar o vício. 
Assim, no Treatise, libro III, seção II: “As Distinções Morais se derivam de um 
Sentimento Moral”, Hume diz: 
 

Visto que o vício e a virtude não podem ser descobertos 
simplesmente pela razão ou comparação de idéias, só mediante 
alguma impressão ou sentimento que produzam em nós 
poderemos assinalar a diferença entre ambos (HUME, 1985, p. 
470). 

Então, existe na natureza humana um sentimento que dá origem à moral e nos 
ajuda a perceber imediatamente a beleza da virtude e a deformidade do vício. 
Hume está inserido entre os filósofos do sentido moral que estabeleceram a 
existência da moral para fundamentar os princípios de sociabilidade no homem e, 
por conseguinte, opor-se à tese contratualista de Hobbes.  Entre estes estava o 
Conde III de Shaftesbury e Francis Hutcheson. 
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a) O HOMEM SENTIMENTAL DE SAFTESBURY  
 

 

 

 

 Anthony Ashley Cooper, Conde III de Shaftesbury (1671-1713) tinha uma 
concepção física baseada na atração dos corpos, isto é, os corpos, no universo, 
adaptam-se uns aos outros de forma plástica. Esta teoria reconhece a existência da 
simpatia ou benevolência na natureza, então “Pode haver-se estabelecido e 
propagado a espécie tal como agora, se não existisse nem camaradagem, nem 
comunidade?” (SHAFTESBURY, 1964, p. 99). 

Então, segundo Shaftesbury, existem qualidades inatas de simpatia e 
“camaradagem” entre os indivíduos, que são os pilares sobre os quais está 
assentada a sociedade. Contra Hobbes e a sua descrição do “estado de natureza”, 
Shaftesbury afirma que a existência e a conservação deste estado dependem ainda 
destas qualidades inatas. Assim nos diz: 
 

E o estado anterior (o estado de natureza) era tolerável? Se tivesse 
sido absolutamente intolerável não existiria. Tampouco 
poderíamos com propriedade denominá-lo estado, pois o homem 
não era capaz de manter-se ou perdurar nele durante certo tempo 
ao menos. Se o homem foi durante um tempo capaz de viver sem 
sociedade; se é certo que desse modo viveu quando se encontrava 
em estado de natureza; então como dizer que o homem é por 
natureza sociável? [...] Esse é o estado que atribuímos ao homem 
antes de entrar em sociedade, antes de converter-se cabalmente 
em criatura humana. Tratar-se-ia de um anteprojeto de homem, de 
um ensaio do primeiro esforço da natureza; de uma espécie em seu 
nascimento, um gênero ainda informe e instável que não alcançou 
sua natural perfeição (SHAFTESBURY, 1969, p. 98-100).  

Na crítica ao pensamento de Hobbes, Shaftesbury toma a célebre sentença 
hobbesiana (“O homem é para o homem um lobo”), observando que “o lobo é para 
os outros lobos uma criatura muito terna e afetuosa”. Segundo Shaftesbury, ao 
aceitarmos o “estado de natureza” proposto por Hobbes, negamos cabalmente a 
existência da moral e da estética. 
 

b) O HOMEM BENEVOLENTE DE HUTSCHESON  
 

Nos estudos morais de Francis Hutcheson (1694-1746), o indivíduo apresenta dois 
princípios que fundamentam as suas ações: o amor próprio ou egoísmo e a 
benevolência. A benevolência implica desinteresse e tem como fim o bem dos 
outros. Através de este princípio, o agente recebe gratidão e complacência. 
Estes princípios que atuam nos indivíduos, o amor-próprio voltado para mim e a 
benevolência voltada para fora de mim, algumas vezes conspiram entre si, outras 
vezes podem ser indiferentes e algumas outras se apresentam em oposição. Para 
conhecer as ações morais dos agentes, o observador precisa fazer um cálculo e 
assim discernir qual dos dois princípios é o predominante. 
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Pode-se observar o caráter natural e espontâneo do sentimento da benevolência na 
afeição dos pais pelos filhos, pois os pais desejam o bem para os seus filhos, antes 
de qualquer interesse pessoal por eles; esta relação faz evidente a “determinação 
natural de amor aos outros”. 
Contrariamente, o mal moral é o desejo último da miséria dos outros. Ele é 
composto pelas ações que se denominam “vícios”. Cada uma delas será má a partir 
do dano que prejudicam aos outros. Então, como se origina o mal? Hutcheson 
responde que ele não se origina nas ações que emanam do amor-próprio, visto que 
ele só pode aparecer pelo erro da benevolência. Desta maneira, o vício se apodera 
do amor-próprio quando desconsideramos os outros. A razão, por um lado, serve à 
benevolência e limita o amor-próprio; por outro, nos faz compreender os 
benefícios que podem nos proporcionar os nossos semelhantes ou a totalidade da 
sociedade. 

Hutcheson distingue diferentes extensões de benevolência na nossa alma: 
Uma afeição abrangente, que se dirige a todos os seres capazes de felicidade, isto é, 
uma afeição dirigida a todos os indivíduos. 
Uma afeição restringida, que procura a felicidade dos sistemas pequenos ou 
individuais, como o patriotismo. 

As várias e particulares classes de paixões de amor, piedade, simpatia, a 
amizade, o parentesco etc., que se dirigem a um círculo de indivíduos. 
Cada uma destas classes extensivas de benevolência tem graus de beleza moral: a 
primeira é a mais excelente, é a perfeição moral; a segunda é melhor do que a 
terceira, pois é de maior dignidade.  
Hutcheson ainda nos diz que a virtude “está em proporção ao número de pessoas 
às quais a felicidade pode estender-se”. Sendo desta maneira, a primeira classe de 
benevolência é a que comporta o maior grau de virtude. Ao contrário, o vício indica 
o grau de miséria do agente e o número de pessoas prejudicadas por esta ação. 
Desta maneira, o “sentido moral” não fica num relativismo subjetivo entre os 
indivíduos. A moral pode ser quantificada pelos efeitos produzidos pela ação do 
agente e pelo número de indivíduos atingidos por ela. Para esclarecer melhor esta 
relação da virtude com a benevolência, isto é, entre o indivíduo e o todo, 
Hutcheson faz uma analogia com a física newtoniana: 
 

A benevolência universal pode-se comparar ao princípio de 
gravitação que se estende a todos os corpos no universo, aumenta 
quando a distância é diminuída e é forte quando os corpos chegam 
a tocar-se [...] e esta atração de força, pela qual os corpos se unem, 
poderia representar o amor-próprio de cada indivíduo 
(HUTCHESON, 1969, p. 290). 

 

Esta analogia da gravitação universal com os princípios da virtude benevolente 
opõe-se ao simples mecanicismo do “estado de natureza” de Hobbes; dela surgem 
os vínculos entre os indivíduos nas ligações de amizade, na família e na sociedade. 
Os motivos que levam o indivíduo a praticar ações morais (a procura de honra 
entre os seus similares, da boa opinião, do amor dos outros e a ambição do amor-
próprio) conduzem à confirmação da existência da benevolência. Por outro lado, 
Hutcheson afirma que, no momento da ação, o indivíduo deve detestar a vergonha 
(um mal imediato que inibe a ação) que consiste na opinião desfavorável dos 
outros. A benevolência aparece também ligada à origem da justiça, esta relação da 
benevolência com as leis, na qual aquela serve como suporte para estas. Hutcheson 
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deriva da pesquisa da moral no indivíduo as questões jurídicas e políticas que 
servem para manter a ordem e a estabilidade social. 
 
 

c) A EDUCAÇÃO DOS SENTIMENTOS E A VIRTUDE DA JUSTIÇA 

 
Para David Hume, a origem da sociedade humana se deve à existência de 
sentimentos que unem os homens. Entre os sentimentos existem aqueles que se 
destacam pela sua dignidade e estima, como: “sociável”, “de boa índole”, 
“humano”, “compassivo”, “grato”, “amistoso”, “generoso”, “benfazejo”, ou seus 
equivalentes, são conhecidos em todas as linguagens e expressam universalmente 
o mais alto mérito que a natureza humana é capaz de atingir (HUME, 1948, p. 
180).  

Os adjetivos que expressam estes sentimentos são elogiáveis por toda a 
sociedade. Sendo assim, todos os adjetivos de aprovação humana são originados 
pela existência da benevolência. Hume nos diz que este princípio promove: “A 
felicidade da humanidade, a ordem da sociedade, a harmonia das famílias, o apoio 
mútuo dos amigos são sempre considerados como o resultado do domínio 
benévolo dessas virtudes sobre os corações dos seres humanos” (HUME, 1948, p. 
184). 

Este princípio da natureza humana é o liame que estabelece relações de 
amizade, amor, respeito entre os seres humanos. Não são, contudo, todos os seres 
humanos que possuem a benevolência no mesmo grau. Há aqueles que, além de 
possuírem estes sentimentos, apresentam outras qualidades que lhes permitem 
destacar-se sobre os outros cidadãos: os bons políticos, os grandes mestres etc. Por 
isso, contrariamente a Hobbes e a sua conhecida expressão homo homini lupus, 
nos diz Hume:  

 

Que há alguma benevolência, por pequena que seja, infundida em 
nosso coração, algum lampejo de afeição pelo gênero humano, 
alguma parcela de pomba entrelaçada em nossa constituição, a 
elementos de lobo e de serpente. (HUME, 1948, p. 251). 

 

A nossa constituição humana parece ser a de lobos benevolentes ou a de serpentes 
benevolentes, nas imagens empregadas por Hume. O importante, ainda que seja 
muito débil, é a existência destes sentimentos generosos; graças a estes 
sentimentos benevolentes temos uma preferência ou aprovação pelo proveitoso e 
útil para a humanidade. Ademais deste princípio benevolente, existe: “Outro 
princípio de nossa constituição que traz um grande reforço ao sentimento moral é 
o amor pela fama, que reina com total autoridade em todos os espíritos elevados e 
é muitas vezes o motivo supremo de cada um de seus planos e realizações” 
(HUME, 1948, p. 255). 

Este princípio de amor pela fama nos exige procurar um caráter, um nome, 
uma reputação etc. Estas exigências nos fazem avaliar constantemente as nossas 
ações, considerando-as como aparecem aos olhos daqueles que nos são mais 
próximos e nos observam. O constante hábito de inspecionar-nos mantém “vivos 
todos os sentimentos de certo e errado, e gera, nas naturezas mais nobres, uma 
certa reverência por si mesmo e pelos outros que é a mais segura guardiã de toda 
virtude” (HUME, 1948, p. 255).  
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Hume, para mostrar as vantagens que o homem benevolente tem pelas suas 
ações generosas, supõe que, se qualquer homem pudesse modelar as suas próprias 
disposições e deliberasse sobre o desejo ou apetite que iria escolher como base da 
sua felicidade e prazer, este homem observaria: 

 
Que toda paixão, quando se tem sucesso ao satisfazê-la, 
proporciona uma satisfação que é equivalente à sua força e 
intensidade; mas para além dessa vantagem, que é comum a todas 
elas, o sentimento imediato de benevolência e amizade, de 
humanidade e afabilidade é doce, suave, tenro e agradável, 
independentemente de toda circunstância fortuita ou acidental 
(HUME, 1948, p. 260). 

Para Hume, pelas múltiplas satisfações que produz este sentimento, qualquer 
homem escolheria a virtude da benevolência para dirigir as suas ações. Desta 
maneira, a benevolência acarreta enormes vantagens para aqueles que a praticam, 
pois produz: agradáveis sensações, reconfortante estado de consciência por ajudar 
o próximo e proporciona a boa reputação na sociedade. Por isso diz Hume: “a 
educação tem uma poderosa influencia, na medida em que pode freqüentemente 
ampliar ou diminuir os sentimentos de aprovação e desagrado para além de seus 
padrões naturais” (HUME, 1948, p. 279).  
 
 

B. ENSINAMENTO DA VIRTUDE DA JUSTIÇA EM HUME  
 

Para observar como a virtude da justiça serve para ordenar a sociedade através de 
leis e regras, ser-nos-á importante ressaltar que a justiça apresenta um estatuto 
que não é natural, mas é artificial. Pois no Treatise, Hume afirma que “a natureza 
não é milagrosa, nem rara, nem pouco habitual, nem artificial”. (HUME, 1985, p. 
474) 

Ao explicar o momento da aparição da justiça, Hume nos remonta à união 
dos sexos, que foi a origem da família. Nesse momento, a justiça ainda não se 
encontra presente, pois apenas estão em vigência algumas regras que permitem 
este tipo de associação. Para Hume, a família é o estado natural do homem, posto 
que: 
 

Uma vez estabelecida a união dos sexos na natureza, surge 
imediatamente uma família e que, ao ver que, para sua 
subsistência, são necessárias regras particulares, estas foram 
imediatamente adotadas, ainda sem estender ao resto da 
humanidade... Desta forma, se nós supomos que várias famílias se 
reúnem e formam uma sociedade que está totalmente separada de 
todas as demais, as regras que mantêm a ordem e a paz se 
estenderam até compreender toda a sociedade. (HUME, 1948, 
p.192). 

 
As “regras particulares” da instituição familiar servirão para estabelecer, no 
processo de formação das sociedades, as regras da justiça. Quando as famílias têm 
que conviver por seus próprios interesses e quando a autoridade familiar é 
insuficiente para manter a ordem social, então o poder destas regras tem que 
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ampliar-se para preservar não só uma família, senão as famílias que constituam 
uma determinada sociedade.  
 

O paulatino aumento da propriedade privada origina, e faz 
necessário, o respeito pelas leis da justiça. Esta origem da justiça 
nos faz perceber que ela é um artifício necessário: “O sentido da 
justiça e a injustiça não se deriva da natureza, senão que surgem de 
um modo artificial ainda que necessário, da educação e das 
convenções humanas”. (HUME, 1985, p. 483). 

A justiça é “artificial”, porque surge no processo de evolução da sociedade ao 
estabelecer ordem nas relações entre os indivíduos. A justiça tem origem na 
educação e nos costumes dos povos. Cabe, então, perguntar: – É a criação da 
justiça como um contrato, um artifício racional? Sobre isto nos diz Hume: 
 

Para que ninguém se sinta ofendido, devo assinalar aqui que 
quando nego que a justiça seja uma virtude natural utilizo a 
palavra natural exclusivamente como um oposto a artificial. Mas 
em outro sentido da palavra, assim como não há princípio da 
mente humana que seja mais natural que o sentimento da virtude, 
do mesmo modo não há virtude mais natural que a justiça. A 
humanidade é uma espécie inventiva; e quando uma invenção é 
óbvia e absolutamente necessária pode dizer-se com propriedade 
que é natural, igual que o é qualquer coisa procedente diretamente 
de princípios originários, sem intervenção de pensamento ou 
reflexão. Ainda que as regras de justiça sejam artificiais, não são 
arbitrárias. Tampouco as expressamos de um modo impróprio 
quando as denominamos Leis Naturais, se entendemos por natural 
o comum a uma espécie, e se nos limitamos a designar com isso o 
que é inseparável de uma espécie. (HUME, 1985, p. 484). 

 

A justiça não se encontra na originária instituição da família, que é o estado 
natural do homem. O estabelecimento da justiça é “artificial”, porque surge e 
evoluciona como a língua ou como a cultura no progresso da sociedade. Com 
efeito, Hume compara a consolidação da justiça com o aprimoramento das línguas 
em “A origem da justiça e a propriedade” na seção II de “Da Moral”, livro III do 
Tratado: “As línguas se estabelecem gradualmente mediante convenções 
humanas.” (HUME, 1985, p. 490). Aqui, Hume se distingue de Hobbes, porque 
este último sustentava que o Commonwealth criava as regras de justiça depois do 
pacto social. Hume se manifesta contra este contratualista, afirmando que a justiça 
não surge de um contrato, mas do progresso dos sentimentos benevolentes no 
homem. Assim: 

A história, a experiência e a razão nos mostram suficientemente o 
progresso natural dos sentimentos humanos e, à medida que 
ampliarmos nossas considerações em direção à justiça, mais nos 
familiarizaremos com a vasta utilidade desta virtude. (HUME, 
1948, p. 192). 

 

Os sentimentos vão sendo aperfeiçoados de geração em geração. Os homens 
compreendem as vantagens da justiça para preservar suas propriedades, fazer 
respeitar as promessas, etc. Por isso eles desenvolvem as regras de justiça, de 
obrigação, de lealdade e de fidelidade (HUME, 1992e, p.179). Então a justiça não 
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surge, para Hume, de “um hipotético pacto racional”, mas é natural como o 
desenvolvimento da sociedade. 

No estudo da moral, os homens adotam um critério para avaliar as virtudes. 
Estas adquirem seu valor pela utilidade que fornecem à sociedade. Assim nos 
manifesta Hume: 
 

Parece ser uma questão de fato que o aspecto da utilidade, em 
todos os assuntos, é uma fonte de louvor e aprovação [...] ela é o 
fundamento da parte principal da moral, que se refere à 
humanidade e aos nossos semelhantes. (HUME, 1948, p. 221). 

 
Mesmo que as regras de justiça sejam artificiais, elas não são arbitrárias, pois são 
de utilidade pública. A justiça contribui diretamente ao bem-estar das pessoas. Se 
a moral não fosse útil, o critério moral seria completamente arbitrário. Com efeito, 
nas virtudes sociais como a generosidade, a caridade, a amabilidade e a 
misericórdia, podemos comprovar a utilidade da moral. Sobre a utilidade da 
justiça, Hume nos diz: “a utilidade e finalidade da virtude da justiça é procurar a 
felicidade e segurança, mantendo a ordem social.” (HUME, 1948, p. 187). 

A justiça procura a felicidade, com o qual oferece segurança aos membros 
da sociedade. Além disso, protege as propriedades privadas mantendo a ordem 
social. Desta maneira, as leis emanadas pelo progressivo aumento de proprietários 
na sociedade proporcionam uma ordem social cada vez mais próspera. A origem da 
justiça proposta por Hume dispensa a necessidade da vontade ou intervenção 
direta do Estado no ordenamento social. 
 

 
2. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR COMO ATO DE AMOR 

EM LUCKESI  
 

 
Nesta parte apresentamos um filósofo da educação contemporâneo que reflete 
sobre as consequências da prática da avaliação. Estabelecemos a relação entre 
Hume e Luckesi por ambos os autores ter uma concepção da educação baseada no 
desenvolvimento dos sentimentos. A avaliação é um conceito que designa o 
processo de confronto entre as metas estabelecidas e os resultados obtidos. A 
pratica da avaliação permite verificar o grau de consecução dos objetivos, através 
da comparação das metas com os resultados, ajuda a detectar as falhas e 
incorreções no processo de ensino e aprendizagem e facilita a distribuição dos 
resultados escolares dos alunos de acordo com uma escala previamente definida. 
Há várias modalidades de avaliação: diagnóstica, formativa e somativa. Elas 
permitem conhecer o domínio dos pré-requisitos necessários para a compreensão 
da nova unidade de ensino e detectar as dificuldades de aprendizagem e suas 
deficiências.  

O termo avaliação da aprendizagem é recente, apareceu em 1930, e é 
atribuído a Ralph Tyler, educador norte americano que se dedicou à questão de um 
ensino que fosse eficiente. Os pesquisadores norte-americanos da área de avaliação 
de aprendizagem definem o período de 1930 a 1945, como o período “tyleriano” da 
avaliação da aprendizagem. O termo foi introduzido, mas a prática continuou 
sendo baseada em provas e exames, apesar de vários educadores acreditarem que a 
avaliação poderia e deveria subsidiar um modo eficiente de fazer ensino: “é muito 
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necessário cotejar cada instrumento de avaliação que for proposto com os 
objetivos que se têm em mira e ver se aquele utiliza situações capazes de evocar a 
espécie de comportamento que se deseja como objetivo educacional” (TYLER, 
1981, p. 166). 

Para Sordi (1995), a prática de avaliação deve ser um ato dinâmico onde o 
professor e os alunos assumem o seu papel, de modo co-participativo, através da 
implementação do diálogo e da interação respeitosa, comprometendo-se com a 
construção do conhecimento e a formação de um profissional competente. É um 
ato essencialmente político, expressando concepções de Homem-Mundo-
Educação. Para Hoffmann (1993), as avaliações mostram ações provocativas do 
professor, que desafia o aluno a refletir sobre as experiências vividas, a formular e 
reformular hipóteses, direcionando para um saber enriquecido. Mas, nestas 
compreensões da avaliação apenas se mensura a medida dos objetivos: se eles 
foram ou não alcançados. Elas somente consideram os aspectos declarados do 
processo e ignoram todos os aspectos latentes que possam ocorrer com base na 
dinamicidade das experiências. Neste contexto das práticas da avaliação da 
aprendizagem, apresentamos um pensador da filosofia da educação que reflete as 
implicações sociais e conceituais desta prática: Cipriano Luckesi, quem define 
avaliação como ato de amor, um digno distintivo do exercício docente. 
 
a) A avaliação é uma tortura moderna.  
 
Perrenoud afirma que a avaliação não é uma tortura medieval, nem antiga. Ele 
sinala que a avaliação é uma invenção nascida na modernidade, com os colégios no 
século XVII. A avaliação é “indissociável do ensino de massa (séc. XVIII), com a 
escolaridade obrigatória”. (PERRENOUD, 1999, p. 09). 
 Os antecedentes da avaliação se encontram nas épocas da reforma e contra-
reforma. Na reforma, a Didática Magna de Jan Amos Komensky, Comenius 
(1592-1670). Na contra-reforma, na Ratio Studiorum “Plano de estudos” de 1594, 
destinada para a  educação jesuíta, que foi formulada definitivamente por 
Aquaviva em 1599. 
 Na Didática Magna, Comenius aponta padrões das práticas de avaliação: 
“De tempos em tempos, interrompendo a lição, deve interrogar um ou outro: “o 
que acabei de dizer? quer repetir esse período? em que ocasião aconteceu isso? etc. 
Isso será útil para toda a classe. Se ficar claro que alguém estava distraído, deverá 
ser repreendido e punido imediatamente, para que todos se esforcem em prestar 
mais atenção”. (COMENIUS, 2002, p. 212). 
“O professor pessoalmente, como inspetor supremo, deverá dirigir-se ora a um, 
ora a outro, para verificar sobretudo a atenção daqueles em quem tem pouca 
confiança. Por exemplo: pedirá as lições aprendidas de cor a um aluno, a um 
segundo, a um terceiro e a todos, enquanto todos os outros ouvem. Assim, todos 
deverão ir preparados para a escola, pelo temor de ser interrogados”.   
(COMENIUS, 2002, p. 213). 
“O professor também poderá, de quando em quando, olhar pessoalmente os 
cadernos deste ou daquele, sem ordem específica, e punir aquele que tiver sido 
negligente ou desatencioso” (COMENIUS, 2002, p. 214). 
Para Comenius, gerar o medo determina a atenção dos alunos nas atividades 
escolares.  

Na Ratio Studiorum se enfatiza que Repetitio mater studiorum (“a 
repetição é a mãe da aprendizagem”). Assim:  
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A lição para o dia seguinte era cuidadosamente explicada aos alunos.  
Depois, eles aprendiam de cor. 

Por avaliações sistemáticas: diariamente, semanalmente, mensalmente e 
anualmente “até que fique indelevelmente na memória e faça parte da 
inteligência”. 

Na Ratio Studiorum eram as motivações na aprendizagem: 
Submissões humilhantes aos instrutores, que era o critério de disciplina. 
Incentivava-se o sentimento do dever, pelo desejo de receber sempre louvor e 
temor ao erro. 

Disseminavam-se recompensas e castigos através de prêmios, insígnias de 
honra, posições de liderança e de divisão entre as salas. 
Praticava-se o uso da rivalidade com aprovação da autoridade porque segundo 
eles, esta motivação favorecia o desenvolvimento dos alunos através do 
desenvolvimento do individualismo exagerado. 

Cipriano Luckesi em sua Avaliação da aprendizagem escolar, faz uma 
distinção entre os termos avaliação de aprendizagem e avaliação. A primeira é 
avaliar, através das provas e exames, o desempenho do educando sobre 
determinado conteúdo (conjunto de informações, habilidades, convicções, 
criatividade, etc.), classificá-lo em aprovado e reprovado, utilizando nota de 0 a 10, 
e ordená-lo em variados níveis. Esta prática é um julgamento seletivo: 
 

Vale a pena trazer à cena a expressão ´instrumentos de avaliação`, 
utilizada com o significado de testes, provas, redações, 
monografias etc. Esses instrumentos são os recursos utilizados 
para proceder à avaliação, ou seja: (1) modos de constatar e 
configurar a realidade; (2) critérios de qualidade a serem utilizados 
no processo de qualificação da realidade; (3) procedimentos de 
comparação da realidade configurada com os critérios de 
qualificação preestabelecidos. Testes, provas, questionários, 
redação, argüição, entre outros, de fato são instrumentos de coleta 
de dados para subsidiar a constatação (ou configuração) da 
realidade, que, por sua vez, permitirá a sua qualificação, 
qualificação da realidade descrita, centro da atividade de avaliar. 
Com isso, queremos lembrar que, cotidianamente, confundimos 
instrumentos de coleta de dados com instrumentos de avaliação, o 
que dificulta ainda mais as tentativas de superação do equívoco de 
praticar exames e chamá-los de avaliação. As provas, que são os 
instrumentos dos exames, passaram, direta e imediatamente, a ser 
denominadas instrumentos de avaliação. Trata-se, no entanto, de 
uma inadequação que automaticamente repetimos. (LUCKESI, 
2002, p. 82). 

 

Mas, para Luckesi a avaliação propriamente dita é um ato amoroso: 

 

Defino a avaliação da aprendizagem como um ato amoroso no 
sentido de que a avaliação, por si, é um ato acolhedor, integrativo, 
inclusivo. Para compreender isso, importa distinguir avaliação de 
julgamento. O julgamento é um ato que distingue o certo do 
errado, incluindo o primeiro e excluindo o segundo. A avaliação 
tem por base acolher uma situação, para, então (e só então), 
ajuizar a sua qualidade, tendo em vista dar-lhe suporte de 
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mudança, se necessário. A avaliação, como ato diagnóstico, tem 
por objetivo a inclusão e não a exclusão; a inclusão e não a seleção 
- que obrigatoriamente conduz à exclusão. (LUCKESI, 2000, 
p.172). 

 

O diagnóstico tem por objetivo aquilatar coisas, atos, situações, pessoas, tendo em 
vista tomar decisões no sentido de criar condições para a obtenção de uma maior 
satisfatoriedade daquilo que se esteja buscando ou construindo. Para abordar esta 
definição da avaliação, consideremos que: 
 
1. Luckesi não permanece em uma conceitualização negativa da avaliação. Ele 
propõe uma avaliação amorosa, isto é, a avaliação da aprendizagem escolar é um 
ato amoroso. 
 
2. A rejeição da avaliação da aprendizagem como um julgamento de exclusão e 
seletivo é porque ela reproduz e sustenta o modelo da sociedade burguesa: excluir 
e marginalizar grande parte de seus membros. Com efeito, Luckesi apoiando-se em 
O Capital de Karl Marx anota que, a mais-valia representa a exploração do homem 
pelo homem para garantir o capital, o fundamento da constituição da sociedade 
burguesa: uma sociedade dividida em classes, na qual uma submete à outra.  
 
3. Constatando que a avaliação de aprendizagem são as mais resistentes às 
mudanças nas escolas públicas de São Paulo. Luckesi anota que a avaliação da 
aprendizagem criada por Ralph Tyler, em 1930, é a prática generalizada da 
avaliação da aprendizagem sejam por provas ou exames. 
Mas, como se pode propor a avaliação como um ato amoroso se a sociedade na 
qual esta se pratica não é amorosa, é uma sociedade burguesa? Luckesi, responde 
que “uma avaliação amorosa é uma avaliação de acolhimento tendo em vista a 
transformação da sociedade, daqui a rejeição de uma avaliação por provas e 
exames que implicam julgamento para a exclusão do educando”. (LUCKESI, 2000, 
p.171). 
 
1. Para Luckesi, o ato amoroso é aquele que acolhe a situação como ela é. Neste ato 
não se julga e não se exclui. O professor brasileiro afirma que no mandamento 
“ama o teu próximo como a ti mesmo” está implícito o ato amoroso: inclui a si 
mesmo e o outro, Jesus Cristo acolhe a Maria Madalena. Analogamente, a 
avaliação deve acolher, incluir, integrar e não afastar ou excluir o educando do 
educador. O professor aparece na prática da avaliação como nos atos de Cristo, que 
inclui e não divide. A tarefa do professor torna-se uma profissão sagrada, avaliar é 
uma prática que produz reverência. 
 
2. Esta atitude de amor, Luckesi o encontra também em A Função do Orgasmo de 
Wilhelm Reich, marxista e psicanalista (1897-1957). O ato amoroso é obra de um 
homem adulto e livre. A avaliação é ato de homem bem constituído, ela não se 
fundamenta nos atos de mecanismos de defesa como estratégia de sobrevivência, 
que são as atitudes regressivas (muito primitivas) da condição humana. Na 
avaliação existe acolhimento, é uma cura e uma atitude que caracteriza o “adulto”, 
que é o homem livre, reflexivo e questionador. 
Assim, Luckesi afirma que no ato da avaliação se mostra a integridade humana do 
professor, como adulto (Reich) e sagrado (como Cristo). Na avaliação se deve 
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incluir, integrar e acolher e não julgar, afastar e selecionar. Avaliar um discente 
com dificuldades é criar a base do modo de como incluí-lo dentro do meio da 
aprendizagem; o diagnóstico permite a decisão de direcionar ou redirecionar 
aquilo ou aquele que está precisando de ajuda. 
 
a) Nem espontaneísmo, nem autoritarismo na avaliação da aprendizagem 
Luckesi enfatiza que a avaliação da aprendizagem tem dois objetivos: auxiliar o 
educando no seu desenvolvimento pessoal pelo processo de ensino e 
aprendizagem, e responder à sociedade pela qualidade do trabalho educativo 
realizado. Estes dois objetivos não podem dissociar-se no uso escolar da avaliação. 
 
1. A avaliação tem por objetivo auxiliar o educando no seu crescimento e 
integração consigo mesmo como sujeito existencial e como cidadão, ademais de 
ajudá-lo na apropriação dos conteúdos propostos. O diagnóstico da avaliação 
permite a tomada de decisão mais adequada, tendo em vista o 
autodesenvolvimento e o auxílio externo para este processo: “para não ser 
autoritária e conservadora, a avaliação tem a tarefa de ser diagnóstica, ou seja, 
deverá ser o instrumento dialético do avanço, terá de ser o instrumento da 
identificação de novos rumos” (LUCKESI, 2000, p. 43) 
 
2. A escola recebe o mandato social de educar as novas gerações. O histórico 
escolar de cada educando é o testemunho social que a escola dá ao coletivo sobre a 
qualidade do desenvolvimento do educando. Mas, “o sistema social não demonstra 
estar tão interessado em que o educando aprenda, a partir do momento que 
investe pouco na Educação. Os dados estatísticos educacionais estão aí para 
demonstrar o pequeno investimento, tanto do ponto de vista financeiro quanto do 
pedagógico, na efetiva aprendizagem do educando” (LUCKESI, 1998, p. 137) 
Se centrarmos num dos objetivos isoladamente cairemos no espontaneísmo ou no 
autoritarismo. A responsabilidade da escola está na articulação entre o 
crescimento individual do educando com o coletivo social. Assim, “a avaliação da 
aprendizagem escolar auxilia o educador e o educando na sua viagem comum de 
crescimento, e a escola na sua responsabilidade social. Educador e educando, 
aliados, constroem a aprendizagem na escola, e de aqui à sociedade” (LUCKESI, 
2000, p.171).  

 
CONCLUSÃO  

 

1. Apresentamos a educação dos sentimentos na ética de David Hume. Percebemos 
que a virtude da justiça serve para inserir responsabilidade nas ações dos 
indivíduos. A justiça é uma virtude artificial porque depende do desenvolvimento 
da convivência humana: maior justiça se percebe nas formas democráticas de 
governo. Assim como se desenvolvem as regras gramaticais e sintaxis de uma 
língua, analogamente se desenvolvem as normas da justiça. Por exemplo, a forma 
de expressar-se na escrita demonstra o grau de respeito pelo idioma; 
analogamente, vigorarão as regras equitativas da justiça quando os indivíduos 
percebam as vantagens destas normas para o bom convívio social. A justiça possui 
suas raízes na educação e dos costumes dos povos.  
O desenvolvimento da sensibilidade dos sentimentos, através da educação, pode 
devolver a humanidade dos homens. Com esta proposta educativa para reformar a 
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sociedade moderna através da virtude da justiça, Hume rejeita projetos 
revolucionários ou de retorno a formas antigas de vida entre os homens.  
2. A partir dos textos de Luckesi podem-se perceber os efeitos da prática da 
avaliação da aprendizagem: o sustento de uma sociedade hierarquizada e elitista. A 
reflexão sobre esta prática é o que dignifica a função do professor e do papel social 
da escola.  
Os critérios classificatórios da prática da avaliação registram geralmente 
diferenças de competências muito transitórias, por isso não se pode acreditar nos 
resultados desta prática escolar.  O denominado “fracasso escolar” existe no 
domínio da escola, ela avalia seus alunos determinando o fracasso de alguns. 
Assim, esta medida repressiva apresenta-se como resultado de um julgamento 
lógico excludente na instituição escolar. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Abordar o estudo dos institutos do discurso moral e do discurso jurídico é tema 
recorrente no mundo acadêmico e, inclusive, na prática. Tem grande relevância e 
possui importantes doutrinadores e estudiosos da filosofia preocupados com a 
discussão do tema e aprimoramento dos institutos.  

Dentre os doutrinadores e filósofos de grande importância que discutem o 
tema e dedicam especial estudo, temos Dworkin, que em suas obras aborda 
questões de ordem moral e legal, com temas sobre aspectos da legalidade e 
moralidade, sua implicações teóricas e práticas e, também, Habermas, com 
aspectos sobre facticidade e validade em suas diversas obras. 

De forma sucinta e elencando os principais tópicos doutrinários do tema em 
questão, inicia o estudo com aspectos do direito e da moral na doutrina de 
Dworkin para, na sequencia, apresentar o breve estudo da obra de Habermas. 
Busca-se demonstrar a problemática de usufruir do discurso moral nas questões de 
discurso jurídico, sendo o estudo, inclusive, tema recorrente no campo filosófico e 
apresenta grande problemática ao poder atribuir utilização do discurso moral em 
questões de discurso jurídico.   

 
 
1. O DISCURSO MORAL E JURÍDICO. 

 
 
Defende Dworkin o uso da moralidade juntamente com o uso da 

legalidade para dirimir conflitos. Ele é cabalmente contra o poder discricionário do 
julgador para dirimir conflitos, pois haveria sempre princípios pertinentes ao caso 
quando houvesse necessidade no sistema da legalidade.  

Dworkin defende o uso de princípios morais no campo da legalidade. 
Para ele o problema não estaria na análise de fatos jurídicos ou estratégias, mas 
sim em problemas relativos aos princípios morais, neste sentido: 

 
Assim, as diversas correntes da abordagem profissional da teoria 
do direito fracassaram pela mesma razão subjacente. Elas ignoram 
o fato crucial de que os problemas de teoria do direito são, no 
fundo, problemas relativos a princípios morais e não estratégias ou 
fatos jurídicos. Enterraram esses problemas ao insistir na 
abordagem jurídica convencional. Mas, para ser bem-sucedida, a 
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teoria do direito deve trazer à luz esses problemas e enfrentá-los 
como problemas de teoria moral. (DWORKIN, 2010, p. 12)13 

 
Ainda nesta visão do filósofo, ao contrário da regra que é tudo ou nada, 

os princípios apresentam critérios de peso e uns são mais importantes que os 
outros. Não pode qualquer princípio ser invocado para mudança, caso contrário 
nenhuma regra estaria a salvo. É importante que existam princípios mais 
importantes que outros e que não dependa das preferências pessoais do julgador, 
neste sentido: 

 
Porém, não é qualquer princípio que pode ser invocado para 
justificar a mudança; caso contrário, nenhuma regra estaria a 
salvo. É preciso que existam alguns princípios com importância e 
outros sem importância e é preciso que existam alguns princípios 
mais importantes que outros. Esse critério não pode depender das 
preferências pessoais do juiz, selecionadas em meio a um mar de 
padrões extrajurídicos respeitáveis, cada um deles podendo ser, em 
princípio, elegível. Se fosse assim, não poderíamos afirmar a 
obrigatoriedade de regra alguma. (DWORKIN, 2010, p. 61)14 
 

Para Dworkin, mesmo aspirando que as decisões judicias sejam 
questões de princípios, isto não é completamente alcançado, pois com frequência 
se verifica argumentos de princípios equivocados. Mas na visão do doutrinador, 
mesmo assim ganhamos com a tentativa. Neste sentido em sua doutrina: 

 
No sistema atual, aspiramos que uma decisão judicial seja uma 
questão de princípio. Isto não pode ser completamente realizado, 
pois todos nos achamos que os juízes, às vezes, e talvez com 
frequencia, apresentam argumentos de princípios equivocados. 
Mas saímos ganhando mesmo com a tentativa. (DWORKIN, 2010, 
p.518)15 

 

Dworkin ainda acredita ser necessário um mínimo de legislação vigente, 
como tentativa de determinar padrões a serem seguidos e não somente normas 
morais. Neste sentindo citação de sua obra: 

 
Uma coisa é apelar ao princípio moral com fé tola de que a ética e a 
economia são movidas por uma mão invisível, de modo que os 
direitos individuais e o bem-estar geral irão fundir-se, e que o 

                                                 
13 S o the  va r i ou s  b ra n ch es  o f  the  pr of ess i on a l  a pp r oa ch  to  j u r i sp ru d en c e  f a i l ed  f o r  the  sa m e 
u n der ly i n g  r ea son .  T hey  i gn ore d th e  c ru ci a l  f a ct  th a t  j u r i spr i den t i a l  i ssu es  a re  a t  t hei r  co r e  
i ssu es   o f  mo ra l  p r i n ci p le ,  n ot  lega l  f a ct  o r  s t ra t egy .  Th ey  b u ri ed  th es e  i ssu e s  b y  i n s i s t i n g  on  a  
con v en t i on a l  l ega l  a pp roa c h.  B u t  i f  j u r i spru den c e  i s  to  su c ce ed ,  i t  mu st  ex pos e  thes e  i ssu es  a n d 
a t ta ck  th em a s  i ssu es  o f  m ora l  th eo ry .  (D WO RK IN,  1 97 8,  p .  7 )  
14 B u t  n ot  a n y  pr i n ci p l e  wi l l  do  to  j u s t i f y  a  cha n ge,  o r  ru l e  wou l d  ev er  b e  sa f e .  Ther e  mu st  b e 
some p ri n ci p le s  tha t  cou n t  a n d othe rs  t ha t  d o  n ot ,  a n d th er e  mu st  b e  som e p ri n ci p l es  tha t  cou n t  
f or  m or e  tha n  o the rs .  I t  cou l d  n ot  de pen d  on  th e  j u dge´ s  own  pr ef e r en c es  a mon gst  a  sea  o f  
res pe cta b l e  ex tra - l ega l  s ta n da r ds ,  a n y  on e  i n  p r i n ci p le  e l i g i b l e ,  b e ca u se  i f  tha t  we re  the  ca se  we  
cou l d  n ot  sa y  tha t  a n y  ru le s  w er e  b i n di n g .   ( DWO RK I N,  1 97 8,  p .  37 )       
15 U n de r  the  p res en t  sys t em,  we a spi r e  tha t  a dj u di ca t i o n  b e  a  m a tthe r  o f  pr i n ci p le ,  The  a spi ra t i on  
ca n n ot  b e  f u l ly  r ea l i z ed ,  b eca u se  ea ch  of  u s  wi l l  th i n k  tha t  j u dg es  s ome t i mes ,  a n d pe rha ps  o f t en ,  
ma ke mi s ta ken  a r gu men ts  o f  pr i n ci p l e .  B u t  we  ga i n  e ven  th rou gh th e  a t t emp t .  ( DWO RK IN,  1 97 8,  
p .338)  
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direito baseado em princípios levará a nação a uma utopia sem 
atritos onde todos estarão em melhores condições que antes. 
(DWORKIN, 2010, p.230)16  
 

Habermas, por sua vez, ao realizar apontamentos em sua obra sobre o 
direito e a moralidade, mais especificamente em uma discussão entre suas ideias e 
a de Robert Alexy, discorre que, em princípio, não teria a moralidade uma 
subordinação com a legalidade, havendo uma diferenciação paralela entre esses 
institutos, a saber: 

 
A tese do caso especial é plausível sob pontos de vista heurísticos: 
porém ela sugere uma falsa subordinação do direito à moral, 
porque ainda não está totalmente liberta de conotações do direito 
natural. A tese pode ser superada a partir do momento em que 
levamos a sério a diferenciação paralela entre direito e moral, a 
qual surge no nível pós-convencional. (HABERMAS, 1997, p. 287)  

 
Habermas em sua obra faz crítica da ideia de pensar o discurso jurídico 

como parte do discurso moral. Haveria, para o doutrinador, uma tensão entre 
facticidade e validade, ou, mais especificamente, entre o princípio da segurança 
jurídica e a pretensão à correção das decisões.17  

Para Habermas, existe essa tensão que é refletida no sistema do direito 
e na sua relação com a política do Estado, na medida em que os juízes devem 
prolatar a sentença considerando a facticidade, proveniente da segurança jurídica 
e na pretensão de validade do princípio da justiça, pois a sentença deve garantir a 
retidão para as partes envolvidas (DURÃO, 2011).  

O filósofo fez estudo sobre coerência, princípios, discurso de aplicação, 
adequação e paradigma. Ele tratou do caráter deontológico dos princípios, com sua 
distinção entre os valores. Os princípios estariam ligados ao discurso moral, 
enquanto os valores estariam ligados ao discurso ético.  

A preocupação do estudo de Habermas com os institutos da moralidade 
e legalidade é latente. Verifica-se que para o filósofo os discursos práticos em geral 
são indeterminados, enquanto que o sistema jurídico deve chegar a uma conclusão 
por meio do direito processual. Neste sentido: 

  
em seguida, ele observa que os discursos práticos em geral são 
indeterminados, enquanto os discursos jurídicos devem chegar a 
uma decisão sobre o caso dentro das condições estabelecidas pelo 
direito processual, o que não pode ser resolvido pela simples 
constatação que faz Alexy da semelhança estrutural entre as regras 
e formas de argumentação de ambos os tipos de discurso; depois 
mostra que a “correção” das decisões judiciais não pode ter o 
mesmo sentido das normas morais, porque a racionalidade das 
decisões judiciais depende da racionalidade do próprio 
ordenamento jurídico e, em particular, do direito processual, o que 
somente é possível mediante uma reconstrução racional do direito 

                                                 
16 I t  i s  on e  th i n g  to  a p p ea l  to  mora l  pr i n ci p l e  i n  the  s i l ly  f a i th  tha t  e th i es  a s  we l l  a s  ec on omi cs  
moves  b y  n a  i n vi s i b le  ha n d ,  so  tha t  i n di v i du a l  r i ghts  a n d th e  g en e ra l  goo d wi l l  coa l es ce ,  a n d la w 
b a sed on  pr i n ci p l e  wi l l  mo ve  th e  n a t i on  to  a  f r i c t i on l ess  u topi a  w he re  ev ery on e i s  b et te r  o f f  tha n  
he  wa s  b ef or e .  (D WO RK IN,  1 97 8,  p .1 4 7 )  
17 A ten sã o  en t re  f a ct i c i da d e  e  va l i da de ,  i ma n en te  a o  di r e i to ,  ma n i f e s ta -s e  n a  j u r i sdi çã o  com o 
ten sã o  en t re  o  p r i n cí pi o  da  segu ra n ça  j u r í di ca  e  a  p re ten sã o  de  toma r  de ci sõ es  co rr eta s .  
(H AB E RMAS ,  1 997 ,  p .  24 5)  
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vigente, como empreende Dworkin; finalmente, Habermas recorda 
que os discursos morais somente avaliam se as normas morais 
podem ser do interesse simétrico de todos os implicados, enquanto 
os discursos jurídicos apreciam se podem ser institucionalizadas 
como normas jurídicas, além das normas morais, os valores 
compartilhados, os programas coletivos de ação, bem como os 
interesses em negociações sobre condições eqüitativas. 
(HABERMAS, apud DURÃO, 2011, p. 9) 

 
Ainda sobre o tema, importante estudo e pesquisa Habermas 

desenvolveu sobre facticidade e validade, que versa sobre uma tensão entre o que é 
considerado em cada caso como verdadeiro e o que é realmente verdadeiro; ou 
seja, o que válido para além do contexto determinado. É uma tensão que habita a 
linguagem e está presente entre ideia e realidade. (SEGATTO, 2008, p. 49) 

Em uma sociedade contemporânea do direito, rompe-se a visão global 
de valores compartilhados, passando a coexistir uma pluralidade de concepções e 
diferentes formas de vida. O direito, nesta nova visão global, de acordo com 
Habermas, é útil para permitir a compreensão de como a norma, “ao mesmo 
tempo coercitivas e resultantes de um processo democrático de elaboração e 
implementação, permitem a associação de cidadãos livros e iguais”. As normas 
precisam ser impostas e também aceitas como válidas, pois resultam de um 
discurso racional. (SEGATTO, 2008, p. 49) 

Os institutos do direito e da moral, para o doutrinador, apresentam 
ligação de diferenciação e também complementaridade. O processo de 
racionalização da modernidade passou a questionar um fundamento único de uma 
autoridade como parâmetro de valores e, com isso, tem o aparecimento das 
ciências modernas e, também, o direito moderno. (KEINERT, 2008, p. 74) 

Com a perda do ethos18 único de antigamente, o direito e a moral vão se 
diferenciar da eticidade tradicional e estes institutos tentam apresentar solução de 
uma socialização tão complexa. O direito e a moral, neste compasso, se 
diferenciam e complementam-se.  

Em princípio a forma jurídica, para Habermas, não implica que o 
direito esteja limitado à moral. A moral, no mundo moderno, tornou-se um saber 
cultural disponível e apoiado em juízos universais, no entanto, mais um dos 
saberes culturais, como a ética e a política, por exemplo.  

Como a moral é capaz de orientar, ela precisa do direito para a 
efetividade, pois além de um sistema de saber, o direito é um sistema de ação.19  A 
incerteza motivacional da moral é absorvida pela facticidade da imposição do 
direito.  

Para Habermas, importante esclarecer que a ordem jurídica não pode 
contrariar princípios morais, porém não existe uma relação de subordinação do 
direito à moral, não há hierarquia. Embora a moral e o direito tenham um núcleo 
comum normativo, as normas jurídicas não podem ser fundamentadas somente 
pela moral.  

Em doutrina sobre o tema, Delamar esclarece que o pensamento de 
Habermas sustenta a tese de que o caráter deontológico dos princípios ou normas 

                                                 
18 S ob re  o  te ma :  (b )  O  recu rs oa  u m ethos  domi n a n te ,  a pri mora do  p or  i n te rp r eta ç õ es ,  n ã o  of e re ce ,  
é  v er da d e,  u ma  b a se  con vi n cen t e  pa ra  a  va l i da d e  de  de ci sõ es  j u r í di ca s ,  em m ei o  a  u ma  soci eda de  
p lu ra l i s ta ,  n a  qu a l  d i f e ren tes  s i tu a çõ es  d e  i n te res ses  e  de  f or ça s  r e l i g i osa s  con co rr em en t re  s i .  
(H AB E RMAS ,  1 997 ,  p .  24 8)  
19 (K E INE RT ,  2008 ,  p .  7 4 )  
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jurídicas é mais fraco do que o das normais morais. A racionalidade jurídica não 
poderia ser equiparada à racionalidade moral, pois suas dimensões são diferentes, 
o que proíbe a equiparação da correção de decisões judiciais à validade de juízos 
morais. Habermas adota a tese de que as ordens processuais são o esteio para 
compensar o déficit do discurso jurídico. (2004, p. 28) 

Interessante também é o pensamento de Dworkin sobre a necessidade 
de reconstrução do direito, pois a racionalidade da decisão judicial não está 
completa, devido a vicissitudes da política e ao amálgama de razões da 
legitimidade do direito.  A intenção com a reforma é que a decisão correta tenha 
que se encaixar num sistema jurídico coerente. (DELAMAR, 2004, p. 24) 

Importante citar também que estes institutos do direito e da moral 
foram repensados e sofreram grande preocupação doutrinária sobre o assunto, 
com as modificações trazidas após a 2ª guerra mundial. Sobre o tema, importante 
contribuição é visível nas obras de Hannah Arendt e Hart. Este, sobre o assunto, 
discorre que: 

 
Nessas circunstâncias, pode parecer natural explorar as 
implicações morais latentes no vocabulário jurídico e, 
especialmente, em palavras como jus, recht, diritto ou droit, que 
estão impregnadas da teoria do Direito Natural. (HART, 2009, p. 
269)20 

 
A discussão e o estudo de Habermas têm real conexão com o 

desenvolvido por Dworkin. Ambos apresentam interesse na pesquisa dos institutos 
da moralidade e legalidade, sendo cada pensador com suas peculiaridades e traços 
pessoais, certamente também com alguns aspectos de concordância.  

Grande conexão de pensamento entre os doutrinadores é a prevalência 
da justiça frente ao normativismo. Necessário se faz dar prioridade às razões 
morais para evitar abusos autoritários ou fundamentalistas. Neste sentido, 
doutrina sobre o tema e obra de Habermas: 

 
Contudo, é preciso atentar ao fato de que para Habermas há uma 
prioridade da justiça, ou seja, das razões morais, frente aos 
argumentos ético-políticos e pragmáticos. Para evitar abusos 
autoritários ou mesmo conseqüências de tipo fundamentalista, 
uma boa fundamentação deve levar em conta o aspecto da justiça, 
isto é, antes de querer ou aceitar um programa, precisamos saber 
se sua implementação é igualmente boa para todos. Desse modo, 
ainda que a moral fique circunscrita á lógica da argumentação e á 
dinâmica dos discursos no processo político, nenhuma norma de 
ação pode ser transformada em norma jurídica se contradisser de 
alguma maneira o “ponto de vista moral”, que é o da justiça. 
(KEINERT, 2008, p. 87) 

 
Também sobre o tema, para encerrar, Dworkin enfatiza que os 

princípios gerais do direito são mais nobres que os princípios dos textos 
jurídicos21. A explicação do doutrinador sobre esta afirmação é esclarecedora para 

                                                 
20 In  these  c i r cu msta n ces  i t  ma y  se em n a tu ra l  to  ex poi t  th e  mo ra l  i mp l i ca t i o n s  la ten t  i n  th e  
voca b u la ry  o f  the  la w a n d esp eci a l ly  i n  wor ds  l i ke  i u s ,  re cht ,  d i r i t o ,  d ro i t  wi ch  a r e  la den  wi th  t he  
theo ry  o f  Na tu ra l  La w.  (H A RT,  1 9 97  p .  2 08)  
21 the  ru l e  o f  la w i s  a  n ob l er  i dea l  tha n  the  ru le  o f  le ga l  tex ts .  ( DWO RK I N,  1 97 8 ,  p . 338)  

http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&biw=1366&bih=564&sa=X&ei=FguNTo76Bufi0QH84oUp&sqi=2&ved=0CBcQvwUoAA&q=textuality&spell=1
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compreender sua luta por aplicabilidade dos princípios nas decisões judiciais. 
(DWORKIN, 1978, p.338)  

Há nações, para Dworkin, em que os cidadãos estariam em melhor 
situação se não houvesse um livro público que determinasse todas as leis. Na ânsia 
de impor tirania e ávidos por poder, os governantes utilizam da boa reputação da 
lei. Seria benéfico em algumas situações se não houvesse um livro público 
determinando normas de comportamento e fossem respeitados princípios básicos 
e inerentes aos cidadãos. (DWORKIN, 1978, p.338) 

Seria esta a justificativa de Dworkin para a aplicabilidade de princípios 
morais, em prol do direito natural, pois somente a lei não resolveria problemas de 
uma nação. Princípios morais deveriam sustentar, portanto, o ordenamento 
jurídico. 
 
 

CONCLUSÃO 
 
 
O tema abordado desperta grande interesse na pesquisa e estudo por 

parte de diversos filósofos e estudiosos, e assim deve ser, pois o tema gera, 
inclusive, grande implicação prática na sociedade, de forma jurídica e política, 
tendo enormes reflexos na forma de governo de um estado, na esfera pública, na 
dimensão do conceito de liberdade dos cidadãos e na democracia.  

Dworkin esclarece e ao final de sua obra conclui que necessário se faz no 
discurso jurídico haver aplicabilidade de princípios morais, pois estes garantem a 
manutenção do pilar da justiça, que seria inviável somente com normas jurídicas 
um uma sociedade. 

Habermas, na mesma linha de pensamento, descreve que devem 
prevalecer as razões morais levando em conta o aspecto de justiça (boa para 
todos). Uma norma, portanto, não poderia contradizer o ponto de vista moral, que 
é o da justiça.   

Percebe-se, portanto, a clara percepção dos doutrinadores de afastar a 
solução dos problemas do mundo contemporâneo somente com normas jurídicas 
(discurso jurídico), pois necessário se faz garantir direitos básicos e naturais de 
todos na busca da justiça e do ponto de vista moral.   
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Um dos assuntos mais discutidos tanto na bioética quanto no biodireito é a 
respeito sobre a prática da eutanásia em seres humanos, a saber: ‘eutanásia’ 
significa, segundo o dicionário, ‘morte serena, sem sofrimento’, mas hoje o termo 
é usado para referi-se à morte daqueles que estão com doenças incuráveis e 
sofrem de angústia e dores insuportáveis; é uma ação praticada em seu benefício 
e tem por finalidade poupar-lhe a continuidade da dor e do sofrimento. Para esta 
temática apresentarei a abordagem de Peter Singer que em seu livro, Ética Prática, 
desenvolve diversas questões ligadas à bioética. Este filósofo australiano é um 
teórico e ativista conhecido pelo seu posicionamento forte e radical a respeito das 
principais questões bioéticas contemporâneas como o aborto, a ética animal e a 
eutanásia. O presente estudo tem por escopo ressaltar a importância de estudos 
como o de Peter Singer à discussão sobre a prática da eutanásia, e assim chegar a 
um acordo a respeito dessas questões, embora se reconheça que o pluralismo 
religioso existente em sociedades como a brasileira torne mais difícil um acordo no 
espaço público acerca desse tipo de tema. Por isso é de suma importância pensar, 
repensar e discutir aqueles que são os elementos essenciais das questões bioéticas 
contemporâneas, principalmente porque no Brasil tal discussão, no âmbito 
jurídico, é ainda considerada como uma defesa do homicídio, enquanto que países 
como Holanda a eutanásia é permitida, sob certas condições e com critérios 
específicos. A partir disto o que pretendo examinar e a possibilidade de se ter no 
Brasil a eutanásia voluntária legalizada, onde o indivíduo possa ter autonomia 
sobre decidir praticá-la ou não, e em casos em que o indivíduo não possua 
consciência transferir a autonomia à família para a possível decisão ou a uma 
decisão legal em um tribunal, pois, o intuito da eutanásia como anteriormente 
demonstrado pela definição de Singer é a “boa morte”.  
 

 

A ÉTICA PRÀTICA DE PETER SINGER 

 

Em sua obra intitulada Ética Prática, Singer tem como tema a ética 
aplicada, a saber, a aplicação dos princípios da ética normativa aos casos que 
surgem na experiência, em particular à eutanásia, ao aborto, à ética animal, a 
pesquisa com seres humanos, à pesquisa com animais, etc; entretanto, o pensador 
ressalta que para se ter uma discussão mais proveitosa é necessário que se tenha 
entendimento sobre o que é ética, ou seja, saber sobre o que estamos discutindo 
quando nos referimos a problemas éticos.  

Ademais, Singer para demonstrar o que entende por ética, parte do seguinte 
método; mostrando o que a ética não é. 
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Primeiramente o que não se pode dizer como ética, é que esta não pode ser 
definida como proibições que são ligadas ao sexo, pois, o sexo não aborda questões 
que envolvem uma moral em específico. 

Segundo, a ética não pode ser apenas um ideal na teoria, mas tem que ser 
aproveitável na prática, isto é, juízos éticos são formulados para orientar a prática. 

Terceiro, a ética não pode ser considerada como algo que é apenas 
inteligível no contexto da religião22. Um dos fatos da ética não pertencer à religião 
é de que uma decisão divina é arbitrária, onde se os deuses aprovassem a tortura e 
reprovassem o auxílio ao próximo, consequentemente a tortura seria considerada 
boa e o auxílio ao próximo considerado uma ação má. 

Por último, a ética não pode ser definida como sendo relativa ou subjetiva. 
Neste apontamento, Singer pretende negar que os valores morais tenham validade 
apenas subjetiva, ou seja, relativos a uma determinada cultura ou comunidade, 
entretanto, não aprofunda a discussão, uma vez que discutir a fundo esse tema 
exigiria uma discussão mais ampla, a qual não seria conveniente em um estudo de 
ética aplicada como seu livro em questão pelo fato de ser uma discussão mais 
ampla23. Um dos exemplos citados pelo autor é de que: 

 

Se os que afirmar que a ética é subjetiva querem com isto dizer 
que, quando afirmo que a crueldade com os animais é errada, na 
verdade estou apenas dizendo que condeno a crueldade com os 
animais, é como uma forma agravada de uma das dificuldades do 
relativismo que eles se deparam: a incapacidade de explicar a 
divergência ética. O que era verdadeiro para o relativista quanto à 
divergência entre pessoas de sociedades diferentes é, para o 
subjetivista, verdadeiro a respeito das divergências entre duas 
pessoas qualquer. Digo que a crueldade com os animais é 
condenável, e outra pessoa que não é condenável. Se isto significa 
que condeno a crueldade com os animais e que outra pessoa não a 
condena, as duas afirmações podem ser verdadeiras e, portanto, 
não há o que discutir. (SINGER, 2002, p. 15) 

 

Por conseguinte, Singer compreende a ética como uma concepção dotada de 
razão, onde esta possui uma importante função sobre as decisões éticas (não que 
esta seja a única, porém é a mais plausível). No entanto, como se pode saber se 
está vivendo ou não conforme os padrões éticos? E os que vivem sua existência 
sem se pautar em padrões éticos, estariam ou não sendo éticos?  

Primeiramente, Peter Singer afirma que mesmo os que sustentam crenças 
éticas consideradas não-convencionais, mesmo assim podem estar vivendo de 
acordo com padrões éticos, por alguma razão defendem que o seu modo de agir é 
correto. Isto é, viver de acordo com padrões éticos é defender e justificar que o seu 
modo de viver, e é este modo de viver que lhe dá a razão de ser. Portanto, por mais 
que as pessoas estejam agindo de forma que consideramos erradas, elas podem 
estar agindo corretamente segundo padrões éticos, desde que consiga justificar 
suas ações, a saber, mesmo que consideremos as justificativas inadequadas e 
erradas, mas, independente da justificação conseguir alcançar o êxito ou não, já 
                                                 
22 Apesar de mencionar sobre o contexto da religião, Singer demonstra que sua abordagem não irá 
discutir sobre os preceitos relacionados a esta. 
23 Não me atentarei muito sobre esta discussão devido que se perderia o foco do presente trabalho, 
que é  a questão sobre à prática da eutanásia. 
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basta para que sua conduta seja transferida para a esfera ética em oposição ao não-
ético. 
         Entretanto, se as pessoas não conseguirem defender nenhuma das coisas que 
fazem , podemos, segundo Singer, repelir com a afirmação de que não estão agindo 
de acordo com os padrões éticos, mesmo que estejam vivendo conforme princípios 
considerados convencionais. Como exemplo de uma justificativa que não é possível 
de ser aceita, é a de que não se pode agir por interesse pessoal, ou seja, o conceito 
de ética traz consigo uma concepção de alguma coisa que seja maior do que 
individual, pois, ao defender uma determinada conduta ética, não posso querer 
defende-la apenas por benefício próprio, deve-se também ter a preocupação de um 
público maior. 
 A saber, segundo Peter Singer (p. 20) a ética faz com que excedemos o ‘eu’ e 
o ‘você’ fazendo com que cheguemos a uma lei universal, ou seja, um juízo que seja 
universalizável. Isto é, quando se admite juízos éticos a partir da ideia universal, 
estamos automaticamente aceitando que os interesses próprios não são mais 
importantes ou valiosos que os interesses de outros, desta forma, quando se pensa 
eticamente entende-se que os interesses próprios são levados aos interesses dos 
outros. 
 Em sua obra Singer se utiliza muitas das vezes da vertente utilitarista como 
ele mesmo afirma “inclino-me a sustentar uma posição utilitarista, e, até certo 
ponto, o livro pode ser visto como uma tentativa de mostrar como um utilitarista 
coerente lidaria com um determinado número de questões polêmicas” (Singer, 
p.22). No entanto, por mais que assuma esta posição, Singer admite que não seja a 
única posição ética que pode ser considerada como referência, e que em seu livro 
também se utiliza de outras concepções, como teorias de direito, de justiça, e que 
também se preocupa com o caráter sagrado da vida, e outras que se apresentem 
diante dos problemas discutidos. Com as diversas teorias apresentadas pelo autor, 
Singer apenas quer que cada um, ao ler as abordagens apresentadas chegue as suas 
próprias conclusões sobre o merecimento relativizado pelas abordagens 
utilitaristas e não-utilitárias, e de como questões envolvendo a razão e argumentos 
desempenham total papel sobre as questões éticas.  
 

 
A ÉTICA PRÁTICA DE PETER SINGER APLICADA À EUTANÁSIA EM 

SERES HUMANOS  
 

 Pelo ponto de vista histórico mencionado por Singer, a prática da eutanásia 
é rejeitada desde o sec. V a. C. pelos médicos que executavam o juramento de 
Hipócrates, a saber, juravam que “jamais dariam um remédio mortal a quem o 
pedisse, nem o indicariam a ninguém por iniciativa própria” (p. 185). Ademais, 
outro fator histórico que é mencionado para não prática da eutanásia é o programa 
de extermínio nazista, que é citado como exemplo sobre o que se pode acontecer 
quando entrega o poder ao estado, isto é, ao dar o poder para o estado, as pessoas 
estariam lhe dando o direito de matar seres humanos inocentes. 
 Por conseguinte, Singer parte da suposição de evidenciar que a eutanásia 
não pode ser vista com repulsão, e nem como uma comparação a partir do ideal 
nazista, pois esta é uma concepção equivocada.  Ao invés disso, Singer defende a 
ideia de que devemos abandonar as doutrinas que são alimentadas pelo ideal de 
vida sagrada humana, e questioná-las, pois, estas influenciam em decisões que são 
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consideradas importantes no campo da bioética, o fato é que não conseguem 
admitir a necessidade em certos casos de matar. 
 Diante disso, Singer se compromete por apresentar e examinar alguns casos 
envolvendo discussões a respeito da prática da eutanásia em seres humanos, no 
entanto, “embora a morte não seja contrária aos desejos do ser humano que é 
morto, também não é praticada especificamente em seu benéfico“ (Singer, p. 186), 
como é o caso que será demonstrado sobre os recém-nascidos. 
 Por conseguinte, Singer demonstra que existem três tipos de eutanásia, a 
saber, eutanásia voluntária, eutanásia involuntária e eutanásia não-voluntária, e 
logo em seguida apresenta a justificação e não justificação ( como é o caso da 
eutanásia involuntária) da prática de cada uma delas. 
 

A EUTANÁSIA VOLUNTÁRIA  

  

Consiste no pedido realizado pela pessoa que pretende ser morta, isto é, 
autonomia em decidir sobre o fim de sua própria vida24. 

Ademais, existem casos em que a eutanásia voluntária é considerada como 
um suicídio assistido. Um caso bastante curioso citado por Singer é a respeito de 
um doutor ter criado uma “máquina de suicidar-se”: 

 

O dr. Jack Kevorkian , um patologista de Michigan, deu um passo à 
frente: construiu uma “máquina de suicidar-se” para ajudar os 
doentes terminais a acabarem com as próprias vidas. Sua máquina 
consistia numa haste com três frascos diferentes ligados a um tubo 
do tipo que usa para aplicar uma injeção intravenosa. O médico 
enfia o tubo na veia do paciente, mas, nesse estágio, a única coisa 
que consegue passar por ele é uma solução salina inofensiva. O 
paciente pode então acionar uma chave que vai dar entrada, no 
tubo, a uma droga que induz ao coma, e a isso se segue, 
automaticamente, uma droga letal que está contida no terceiro 
frasco. (SINGER, 2002, p.187) 
 

Neste caso o médico foi acusado de assassinato, entretanto, o juiz entendeu 
que não poderia ser levado a julgamento devido que a pessoa que usou a máquina 
é quem foi causador da própria morte. 

Porém, existem outros casos em que as pessoas que querem morrer são 
incapazes de se matar. Como exemplo disto, Singer (p. 187) demonstra o caso de 
um rapaz que se acidentou em um acidente de moto, onde foi levado ao hospital a 
qual recebeu a triste notícia de que do pescoço para baixo estava-se totalmente 
paralisado (também sentia dores fortíssimas), assim, esse rapaz disse ao médico e 
ao irmão que não gostaria de viver naquelas condições. Seu irmão após ouvir isto, 
buscou por possibilidades de recuperação, da qual descobriu que eram nulas, desta 
forma, decidiu por atender ao pedido do irmão e entrou no hospital as escondidas, 
o rapaz apenas demonstrou com a cabeça que concordava com a atitude, e assim 
seu irmão lhe deu um tiro na testa.  

                                                 
24 A grande parte de grupos que defendem alterações legais sobre a prática da eutanásia 
fundamenta seus argumentos na eutanásia voluntária. 
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Esse caso é entendido por Singer do seguinte modo: as informações que o 
irmão conseguiu foram obtidas de modo informal, e por isso não se atentaram à 
necessidade da presença de testemunhas sobre a decisão de morte tomada pelo 
próprio paciente, a qual era racional e decisivo à aceitabilidade moral de sua 
atitude de realizar a eutanásia. Outro fator a morte não foi realizada por um 
médico, mas pelo irmão. E convém ressaltar uma injeção letal é melhor do que um 
tiro na testa, no entanto essa opção não disponibilizada para tal situação. A injeção 
evitaria dor desnecessária e possível sofrimento. Nesse caso como em muitos 
outros em nosso país a lei infelizmente entende a morte por misericórdia como um 
assassinato. E assim caso soubessem que o irmão do rapaz iria ter tal atitude, com 
certeza as autoridades teriam  proibido de realizar o seu plano de morte do irmão. 

Em outros casos, a eutanásia pode ser considerada voluntária, mesmo que a 
pessoa não seja capaz dizer isso, desde que, quando ainda estava em boa saúde, 
pode deixar por escrito tal decisão caso, a saber, que caso não houvesse mais 
nenhuma possibilidade de recuperação, e chegasse a um estágio terminal da 
doença, desejaria não continuar vivendo. Desta forma, se uma pessoa matar 
alguém por tal pedido, esta pode alegar que agiu segundo o consentimento da 
pessoa que foi morta25.  
 
 

JUSTIFICATIVA DA EUTANÁSIA VOLUNTÁRIA  

 

A justificação da eutanásia voluntária tem de comum com a eutanásia não-
voluntária é que ambas tem por objetivo de que a morte é um benefício para a 
pessoa que será morta. 

Segundo Singer (2002), existem quatro princípios gerais sobre tirar a vida 
de alguém, seguem-se:  

1. Versão utilitarista clássica que afirma que os seres autoconscientes possuem 
a capacidade de receio sobre a própria morte, devido a isto o fato de matá-
los tem consequências piores do que sobre outros. 

2. A versão utilitarista preferencial que tem como base a frustração do desejo 
de continuar vivendo com o intuito contra a sua eliminação. 

3. A teoria dos direitos, que defende que para se ter um direito a pessoa deve 
possuir a capacidade de poder desejar o que tem por direito, desta forma, 
para que se possa ter o direito à vida é necessário que a pessoa possua a 
capacidade de desejar continuar vivendo.  
Por conseguinte, em debates sobre a legalização da eutanásia voluntária, 

surge a questão de que os médicos podem se enganar no diagnóstico do paciente. 
Isto é, casos raros em que pacientes recebem o diagnóstico de dois médicos que 
são considerados competentes que afirmam que a doença do paciente é incurável, 
mas que sobreviveriam por muitos anos de saúde. Deste modo, é possível que com 
o passar de tempo através da legalização da eutanásia voluntária aconteça à morte 
de algumas pessoas que poderiam ter se recuperado da doença que possui, e assim 
poderiam ter continuado a viver por mais alguns anos. Apesar deste argumento em 
favor da não legalização da eutanásia voluntária devido à afirmação de se 
acontecer mortes desnecessárias, Singer afirma que temos que nos preocupar na 

                                                 
25 Lembrando-se ainda que a eutanásia é considerada como um homicídio dependendo do país. 
Este é apenas um dos modos de eutanásia demonstrado por Singer.  



 

 
 

85 

verdade é com o grande número de pacientes terminais que sentem aflição e dores 
que continuarão sofrendo caso a eutanásia não seja legalizada, assim Singer 
continua “uma vida mais longa não é um bem supremo que supere todas as outras 
considerações” (p. 207). 

Como se pode perceber neste último parágrafo Singer defende eutanásia 
voluntária, a isto ele defende do seguinte modo: 
 

Talvez um dia seja possível tratar todos os pacientes 
terminais e incuráveis de tal modo que nenhum deles peça a 
eutanásia e que o tema perca qualquer relevância; hoje, 
porém, isso não passa de um ideal utópico e não há um só 
motivo para se recusar a eutanásia aos que devem viver e 
morrer em condições muito confortáveis. Seja como for, é 
extremamente paternalista dizer aos pacientes moribundos 
que, agora, estão sendo tão bem-tratados que não é preciso 
oferecer-lhes a opção da eutanásia. Legalizar a eutanásia e 
permitir que os pacientes decidam se sua situação é ou não 
suportável estaria muito mais de acordo com o respeito pela 
liberdade individual e pela autonomia. (SINGER, 2002, p. 
2009) 
 

 

Portanto, para Singer a eutanásia não deve ser justificada em bases 
paternalistas, pois a eutanásia apenas pode acontecer quando uma pessoa está 
sofrendo de uma doença incurável e dolorosa, mas o que não se pode afirmar que 
com tal atitude possa dizer que o que está sendo feito é irracional, pelo contrário, o 
argumento em favor da eutanásia voluntária está na questão de respeitar a 
autonomia daquele que decide por tal decisão e na qual tem como base claramente 
a razão de sua decisão. 
 

A EUTANÁSIA INVOLUNTÁRIA  

 

Segundo Singer (2002) a eutanásia involuntária é “quando a pessoa morta 
tem condições de consentir com a própria morte, mas não o faz” (p. 189), isto é, 
devido que por um lado não lhe perguntaram se queria morrer e por outro se ele 
optaria por continuar vivendo26.  

Casos sobre eutanásia involuntária são considerados raros, visto que as 
pessoas quem agem desta forma, ou seja, desprezando o consentimento daquele 
que será morto, apenas agem em nome e em benefício próprio sobre a ação que é 
praticada. 

Portanto, ao matar alguém que não deu seu consentimento em querer ser 
morta, somente poderá ser considerado como eutanásia. Caso haja motivo para a 
realização da morte, a saber, quando o motivo da morte é a vontade de se poder 
impedir o sofrimento da pessoa que já não consegue mais suportar e que não haja 

                                                 
26 Singer afirma que há uma diferença significativa entre matar alguém que tem por opção 
continuar vivendo e matar alguém que não deu seu consentimento de ser morto, pois, para este se o 
tivessem perguntado poderia dar seu consentimento. 
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mais possibilidade de solução, e assim poder praticar a eutanásia e a pessoa ser 
morta. 
 

A NÃO-JUSTIFICAÇÃO DA EUTANÁSIA INVOLUNTÁRIA 

 

  Como a eutanásia consiste no fato do paciente não dar seu consentimento 
sobre sua morte e outro o fazer sem seu consentimento, deste modo, Singer afirma 
que não é possível ter a certeza de aquele que faz o juízo a respeito do paciente seja 
justo em seu julgamento, pois se a pessoa considera que vale a pena viver, e que 
deseja continuar vivendo já é grande sinal de que sua vida “vale a pena ser vivida” 
(Singer, p. 2010). 

 

A EUTANÁSIA NÃO-VOLUNTÁRIA 

 

Através das duas formas de eutanásia anteriores é possível que se abra 
campo para uma discussão de um terceiro tipo de eutanásia, na qual um ser 
humano não possui a capacidade de compreensão de escolha entre continuar 
vivendo ou de morrer, então, desta forma a eutanásia não é nem voluntária e nem 
involuntária, mas sim não-voluntária. 

Segundo Singer (2002), os que não possuem a capacidade de poder dar seu 
consentimento são: os bebês com deficiência graves ou que sofrem de doenças que 
são consideradas incuráveis, e as pessoas que por algum acidente, doença, e até 
mesmo a velhice, enfim pessoas que já não mais conseguem ter a capacidade de 
compreensão sobre o problema em que se encontra (Singer, p. 189). Casos como a 
eutanásia em bebês envolvem questões diferentes, pois nestes não se tem o desejo 
por querer morrer, no entanto, pode-se questionar se a morte que está sendo 
causada tem o benefício para a criança ou para a família. 
 

JUSTIFICATIVA DA EUTANÁSIA NÃO-VOLUNTÁRIA E DO 
INFANTICÍDIO  

 

Como dito anteriormente eutanásia não voluntária consiste no fato de que a 
pessoa não é capaz de tomar a decisão de escolha sobre continuar vivendo ou de 
morrer. Nesse tipo de eutanásia se caracterizam decisões como o caso de decidir 
sobre a morte ou vida de bebês deficientes. 

Segundo Singer (2002) o erro de se matar um ser humano não consiste no 
fato de que o individuo pertença à espécie Homo sapiens, mas que é devido a 
racionalidade, a consciência de si e a autonomia que possui, no entanto, os bebês 
não possuem essas características, então o fato de matá-los não pode ser 
comparado com matar seres humanos que são considerados normais, em que 
nenhum bebê que seja deficiente ou não tem mais direito do que aquele que é 
capaz de “se ver como entidades que existem no tempo” (Singer, p.192). 

Em seguida, Singer admite que a diferença entre a vida de bebês que são 
deficientes e a vida de bebês normais não é devido a nenhum direito que os bebês 
normais possuam a mais sobre outros, mas que a discussão se pauta na questão de 
tirar a vida. Um dessas discussões é a respeito que o nascimento de uma criança é 
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um grande acontecimento para a vida dos pais, onde desde o nascimento se cria 
um sentimento pela criança, desta forma, um dos grandes motivos da morte de 
uma criança ser considerada terrível é a consequência que essa morte causa nos 
pais27. 

De acordo com Singer: 
 

Não obstante, permanece claro o ponto de vista principal: tirar a 
vida de um bebê não equivale, moralmente, a tirar a vida de um 
bebê normal. Quase sempre, não constitui erro algum.  (SINGER, 
2002, p. 200) 

 

Em seguida, sobre os casos em que o indivíduo não possui a capacidade de 
compreensão sobre tal a atitude a ser tomada, segue-se: 

 

Esses seres humanos não diferem muito dos bebês deficientes. Não 
são autoconscientes, racionais ou autônomos, em seus casos, não 
se aplicam as considerações acerca do direito à vida ou da 
autonomia. Se essas pessoas não vivem experiência alguma, e 
jamais voltarão a vivê-las, suas vidas não tem nenhum valor 
intrínseco. [...] As vidas dos que estão em coma e são conscientes, 
mas não autoconscientes, só tem valor se tais seres sentirem mais 
prazer do que dor, ou tiverem preferências que possam ser 
satisfeitas; no entanto, é difícil perceber o que pode justificar que 
esses seres humanos sejam mantidos vivos quando, em termos 
gerais, levam uma vida miserável. (SINGER, 2002, p. 201-202) 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Apesar de Singer muitas vezes ser um radical nos posicionamentos que 
defende a respeito de questões como a ética animal, o que é torna a sua leitura 
interessante é o fato de como ele se propõe a discutir questões que envolvem a 
temática de bioética, pois, o que se observa muito é que na maioria das vezes as 
pessoas evitam tais discussões, o que pelo contrário quanto mais se  discutir mais 
pode-se chegar à um possível acordo não apenas sobre a eutanásia, mas também 
outras discussões acerca da bioética e do biodireito. 

A respeito sobre a prática da eutanásia em seres humanos percebe-se muito 
que o que faz com que grande parte das pessoas a considerem terrível é o fato de 
entenderem a vida como algo sagrado, e assim como diz Singer se recusam em 
admitir que se é necessário em certos casos a morte e em casos  como estes que se 
poderia ser legalizado a eutanásia voluntária (apresentado no texto), em que se o 
indivíduo tem consciência de tal decisão é difícil de compreender que este ato seja 
considerado um homicídio, como por exemplo, no Brasil. Tal questão considero 

                                                 
27 Singer parte da hipótese de que nenhum pai deseja um filho deficiente, onde ele afirma que parte 
do “pressuposto de que os pais não querem que a criança deficiente continue viva” (p.193).  Devido 
que esta discussão é ampla não me atentarei em demonstrá-la, pois apenas tenho por intuito 
demonstrar o as principais discussões apresentadas por Peter Singer. 
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que deveria ser legalizada, onde se o individuo possui consciência do que faz, não 
parece possível identificar erro moral algum em ser praticado tal atitude, 
principalmente quando está claro que a pessoa não terá nenhum tipo de vida digna 
de ser vivida, uma vez que chegou em um estágio irreversível da doença e seu 
consentimento foi obtido de maneira adequada. 

No entanto, o que vale ressaltar é a discussão, isto com certeza é essencial, 
quanto mais discutir menos as pessoas vão considerar casos como a eutanásia, 
aborto, entre outras questões terríveis de serem pensados e violadores do direito 
de viver. 
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Esse artigo pretende demonstrar que, embora Kuhn não tenha oferecido um 
critério explícito de demarcação científica, nem desenvolva formalmente essa 
discussão em sua obra A Estrutura das Revoluções Científicas, fica claro a partir 
do estudo do texto que, em sua visão, existe uma validação para as atividades 
científicas que é extraída tanto do caráter histórico das ciências como de uma visão 
interna dada pela própria comunidade científica. Para Kuhn, é justamente no 
interior das próprias ciências que se dá a validação da cientificidade dos trabalhos 
científicos. A compreensão de Kuhn de que não há ciência fora do paradigma e sua 
definição de ciência normal como “a pesquisa firmemente baseada em uma ou 
mais realizações científicas passadas” (Kuhn, A Estrutura das Revoluções 
Científicas, 2009, p. 29) permitem tal conclusão. O aprofundamento dessa 
compreensão confirma o reconhecimento comum de que o critério kuhniano é 
histórico e descritivo, mas revela ao mesmo tempo um elemento que pode ser 
considerado constante ao longo do tempo, e portanto, permanente, que é definidor 
nesse critério, a saber, a autonomia da comunidade científica. Pode o critério 
kuhniano ser considerado um híbrido? Os objetivos desse artigo são: a) recapitular 
brevemente a teoria de Kuhn n’A Estrutura, cobrindo os principais pontos e 
noções desenvolvidos na obra, principalmente no tocante ao ponto desenvolvido 
nesse artigo; b) apresentar brevemente, a título de contextualização e introdução, 
os conceitos chaves relacionados ao tema da demarcação científica passando pelos 
principais nomes e conceitos envolvidos; c) mostrar que Kuhn vê as ciências como 
um empreendimento essencialmente histórico e a relevância da comunidade 
científica como garantidora da legitimidade e cientificidade dos trabalhos 
realizados; e por fim, d) reunir os elementos desenvolvidos ao longo do texto como 
um fechamento do que seria um critério demarcatório kuhniano com o 
levantamento de uma questão relacionada a sua natureza, para então, apresentá-lo 
como um modelo híbrido. 
 

* * * 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

A Estrutura das Revoluções Científicas de Thomas Kuhn, publicada em 
1962, foi extremamente inovadora em muitos aspectos e exerceu enorme 
influência na filosofia da ciência do século XX. É provavelmente o texto de 
filosofia da ciência mais lido de todos os tempos e tal status não é sem 
justificativa.  

Kuhn construiu A Estrutura introduzindo alguns conceitos até então 
inéditos no contexto em questão, tais como ciência normal, ciência 
extraordinária e reaproveitando outros, porém com função específica, tais 
como crise, anomalia e paradigmas; fortaleceu a visão de que a ciência é um 
empreendimento histórico; e inovou com sua compreensão singular da natureza 
da comunidade dos cientistas e de seus trabalhos para compor sua teoria de 
progresso e de revoluções científicas.  

Embora Kuhn não tenha oferecido um critério explícito de demarcação 
científica nem desenvolva formalmente essa discussão n’A Estrutura, fica claro 
que existe implicado em seu texto um critério de validação das atividades 
científicas. Nosso objetivo nesse artigo é principalmente elencar os elementos 
presentes n’A Estrutura que levam ao reconhecimento de um critério kuhniano 
de demarcação científica e discutir uma questão aparentemente paradoxal 
envolvida no reconhecimento desse critério.  

Para tanto iniciaremos com uma recapitulação da teoria de Kuhn n’A 
Estrutura para então, a título de contextualização e introdução, mostrarmos 
brevemente os conceitos chaves relacionados ao tema da demarcação científica 
em geral, passando pelos principais nomes e noções envolvidas. Em seguida 
veremos que Kuhn: a) entende as ciências como um empreendimento 
essencialmente histórico e; b) dá à autonomia da comunidade científica papel 
relevante para a legitimação da cientificidade de seus trabalhos. Por fim, 
levantaremos a questão, que dá título ao artigo, envolvida no reconhecimento 
do critério de demarcação científica de Thomas Kuhn para, então, propor que 
seu critério seja qualificado como híbrido. 

 

 

2. A ESTRUTURA DAS REVOLUÇÕES CIENTÍFICAS – UMA 
RÁPIDA REVISÃO 

 
 

É oportuno apresentar uma revisão rápida da teoria de Thomas Kuhn 
apresentada n’A Estrutura, repassando os principais conceitos e elementos que 
formam sua compreensão das ciências, das atividades e da comunidade 
científicas. 

Nos primórdios do desenvolvimento de uma ciência diversas teorias 
rivais e concepções muitas vezes incompatíveis entre si disputam entre si a 
posição de melhor explicação da natureza. Nessa fase as pesquisas são 
desorganizadas e a coleta de fatos desorientada, quase aleatória. É o período 
pré-paradigmático. O surgimento de um paradigma muda esse quadro, 
ordenando os trabalhos e promovendo a reunião dos cientistas em torno de si. 
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Paulatinamente, mesmo cientistas de grupos (anteriormente) divergentes 
aderem ao novo paradigma sob pena de serem ignorados ou excluídos da 
comunidade.  

O trabalho que passa a ser desenvolvido sob a regência do paradigma 
recém estabelecido tem funções específicas: ampliar, complementar, aprofundar 
e articular o paradigma, mas não tem a pretensão de derrubá-lo - 
diferentemente da visão comum, os cientistas não procuram, pelo menos não a 
princípio, inventar novas teorias ou descobrir novas espécies de fenômeno 
(Kuhn, 2009, p. 44). Ao contrário, a maioria deles ajusta seu trabalho dentro do 
escopo do paradigma, o que traz como consequência direta um trabalho cada 
vez mais especializado e profundo. É o período da ciência normal, período onde 
o progresso científico ocorre. Nessa fase, as atividades do cientista são similares 
à resolução de quebra-cabeças – a busca pela solução de um enigma a partir de 
regras que precisam ser respeitadas.  

Ao longo desse processo de ciência normal quebra-cabeças sem solução 
podem surgir.  Inicialmente são minimizados e podem ser tratados como uma 
dificuldade ainda sem solução, ou causados por problemas no experimento que 
as gerou, por exemplo. Mas eventualmente esses problemas persistem e passam 
a serem vistos como anomalias, isto é, fatos que não se encaixam na teoria e 
terminam por provocar o período de ciência extraordinária – uma crise que 
ocorre quando as anomalias não são mais absorvidas pela ciência normal.  

A resistência do cientista normal em abandonar o paradigma, porém, só é 
vencida quando um novo paradigma surge com a solução para as anomalias 
pendentes e após intensa competição entre eles, competição essa, motivada por 
diversos fatores, inclusive de caráter subjetivo e sociológico. Quando isso ocorre, 
isto é, quando um novo paradigma é finalmente aceito pela comunidade, passa a 
reger as pesquisas e temos o que Kuhn chama de revolução científica. 

Existem muitos aspectos importantes da obra de Kuhn que nem sequer 
foram tocados nessa breve descrição apresentada acima e que não pretendemos 
desenvolver nesse trabalho. Nosso objetivo aqui é apenas destacar dois 
elementos: a) a função da historiografia na visão da evolução das ciências (desde 
o período pré-paradigmático, surgimento e vigência de um paradigma, e na sua 
eventual substituição); e b) o papel da comunidade científica na compreensão 
desse processo; para utilizá-los no desenvolvimento e análise do critério 
kuhniano de demarcação científica. 

 

 

3. DEMARCAÇÃO CIENTÍFICA 

 
 

O problema da distinção entre ciência e não-ciência ocupa a filosofia já 
há muito tempo. Se quisermos buscar as origens dessa discussão, podemos 
retroceder no tempo até Platão, que discute na República a diferença entre doxa 
e episteme. Mas tal tarefa de reconstrução histórica foge ao propósito desse 
artigo, que pretende apenas colocar o tema da demarcação para 
contextualização e revisão dos conceitos envolvidos para mais adiante 
apresentar a discussão sob a ótica d’A Estrutura. 

Que disciplinas, ou atividades, ou campos de estudos, etc. podem ser 
enquadrados sob esse rótulo, o de ciência? O elevado grau de confiabilidade que 
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o conhecimento científico atingiu em diversos setores da sociedade levam 
muitas disciplinas, produtos, ensinamentos, etc. a buscarem o status de 
científico. Dessa forma, a questão da demarcação entre ciência e não-ciência 
torna-se importante não só para os próprios cientistas e filósofos da ciência, 
mas também para a sociedade como um todo. Podemos citar alguns setores 
especialmente interessados e afetados por tal demarcação, tais como planos de 
saúde, assistência médica, perícias legais, políticas ambientais, entre outros 
tantos. 

Filósofos da ciência tentam de diferentes maneiras e abordagens definir 
um critério que trace essa linha divisória, um critério para a adequada e 
confiável demarcação entre ciência e não-ciência (ou entre ciência e pseudo-
ciência28) e assim determinar seguramente quais disciplinas podem ser 
consideradas científicas. Na filosofia contemporânea, o problema da 
demarcação científica é fortemente relacionado ao círculo de Viena, mais 
especificamente a dois eminentes filósofos: Rudolf Carnap e Karl Popper.  

A abordagem de Carnap, que ficou conhecida como verificacionismo29, 
pretendia estabelecer regras normativas para garantir que uma declaração 
científica pudesse ser seguramente distinguida de uma declaração metafísica.  
Entretanto, mesmo ajustes e modificações posteriormente implementados por 
Carnap (que levaram ao que ficou conhecido como confirmacionismo), não 
possibilitaram a superação definitiva dos problemas de ordem lógica e 
metodológica de sua doutrina (DUTRA, 1998, p. 66). 

Um segundo nome importante dentro desse esforço da filosofia para 
encontrar um terreno firme para o estabelecimento de regras de demarcação 
entre ciência e não-ciência é Karl Popper com o falseacionismo30. A partir de um 
caminho alternativo, Popper propõe a falseabilidade de um sistema científico 
como característica delimitadora para a cientificidade. Assim, em vez de ser 
passível de verificação ou confirmação (como em Carnap) uma proposição, para 
ser considerada científica, deveria ser passível de falseamento ou mais 
precisamente, deveria permitir ser confrontada com observações possíveis ou 
concebíveis. Tal como o confirmacionismo de Carnap, o falseacionismo de 
Popper também apresentou problemas e terminou por se socorrer numa espécie 
de convencionalismo para assegurar, mesmo que provisoriamente, a validade da 
base empírica de testes contra o argumento de autoridade dos sentidos 
(DUTRA, 1998, p.76). 

Embora haja diferenças conceituais importantes entre essas duas 
vertentes, não é nosso objetivo aqui discuti-las nem aprofundar o estudo sobre 
elas, mas apenas fazer-lhes registro e referência - primeiramente por sua 
importância histórica na filosofia da ciência e em segundo lugar para destacar 
um aspecto específico estrutural presentes em ambas concepções: os critérios 
demarcatórios de Carnap e Popper são considerados normativos e a-históricos, 

                                                 
28 Alguns autores fazem distinção entre a demarcação do que é ciência e não-ciência, da 
demarcação entre ciência e pseudo-ciência. Para os propósitos desse artigo essa distinção não é 
necessária. 
29 Verificacionismo: são desprovidos de sentido todos os enunciados que não se prestem a uma 
absoluta verificação empírica – ponto de vista expresso por Carnap em sua obra Der Logische 
Aufbau der Welt de 1928, conforme ABBAGNANO, 1998. Interessante e detalhada discussão 
sobre o verificacionismo pode ser vista em DUTRA, 1998, pp 57-79 e FRENCH, 2009, pp. 49-63. 
30 Falseacionismo – o texto de Popper é A Lógica das Investigações Científicas, de 1965. Como 
na nota 2, análise adicional e detalhada em DUTRA, 1998, pp 57-79 e FRENCH, 2009, pp. 49-
63.  
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conceitos que iremos apresentar a seguir, justamente para contrapor com uma 
característica do critério kuhniano, a saber, seu caráter histórico e descritivo. 

 
 

4. CRITÉRIO NORMATIVO x DESCRITIVO 

 
 

Critérios de demarcação científica podem ser classificados em normativos 
e descritivos. 

A pretensão de um critério normativo, segundo List (1982, p. 54), é 
estabelecer regras que precisam ser satisfeitas para que determinada hipótese 
ou teoria possa ser considerada científica, isto é, máximas que ditam como a 
ciência deve proceder para ser considerada como tal. Um critério normativo é 
atemporal, podendo ser aplicado a qualquer momento independentemente do 
conteúdo ou contexto histórico em questão. O falseacionismo e o 
verificacionismo, mencionados brevemente acima, são critérios normativos. 

Outra forma de tentar demarcar o campo científico é a partir de critérios 
descritivos que, conforme Kantorovich (1988, p.480), ao invés de prescrever 
uma fórmula para as atividades científicas, pretende encontrar a partir da 
observação e descrição de uma atividade sua própria definição. Dessa forma, 
deve encontrar elementos comuns e características gerais que governem a 
atividade sem, entretanto, adotar esquemas normativos para justificá-la. 

Critérios descritivos, ao contrário dos normativos, são essencialmente 
temporais, pois se referem a períodos históricos e são, em geral, expressos em 
termos de progresso científico - uma noção que não faz sentido se divorciada da 
noção de temporalidade. Dessa forma, são a posteriori, enquanto que critérios 
normativos são a priori. 

 

 

5. HISTORICIDADE DAS CIÊNCIAS 

 
 

A concepção de ciências de Kuhn tem claramente um caráter histórico. 
De fato Kuhn utiliza diversos exemplos retirados da história para justificar que 
os caminhos percorridos pela ciência foram determinados pelas revoluções 
científicas ao longo do tempo. 

Pode-se identificar a importância que Kuhn reserva a um olhar histórico 
das ciências em passagens d’A Estrutura onde é ressaltada a dificuldade que 
historiadores encontram para identificar o componente científico em 
observações e crenças passadas (2009, p. 21). Kuhn alerta que se pretendemos 
chamar hoje às crenças obsoletas de mitos, então temos que admitir que mitos 
são (ou foram) gerados por processos legítimos de formação do conhecimento 
científico. E referindo-se ainda à teorias ultrapassadas tais como a química 
flogística, a dinâmica aristotélica e a termodinâmica calórica, Kuhn coloca que 
uma análise anacrônica pode levar a conclusões bastante indesejáveis:  
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Se [...] elas [crenças obsoletas] devem ser chamadas de ciência, 
então a ciência inclui conjuntos de crenças totalmente 
incompatíveis com as que hoje mantemos. (KUHN, 2009, p. 21) 
 
Teorias obsoletas não são em princípio acientíficas 
simplesmente porque foram descartadas (ibid). 

 

Se as ciências são historicamente determinadas, um critério 
demarcatório também precisa ser histórico, o que equivale a dizer que deve 
levar em conta a época em que determinada atividade científica está sendo 
realizada, e não os valores e conhecimentos da época em que está sendo 
avaliada.  

Como coloca Isabelle Stengers em sua obra A Invenção das Ciências 
Modernas, publicada em 1993, numa visão histórica do empreendimento 
científico é impossível se formular explicitamente critérios demarcatórios a-
históricos, isto é, “critérios que, informados pelo passado, valham para o 
presente”. 

[...] não é a explicitação da racionalidade operando na ciência, 
mas a história que dá ao filósofo das ciências o poder de julgar e 
isto na exata medida em que pode ler essa história, como na 
física ou na química, no modo do progresso (STENGERS, 2002, 
p.47). 

 
  

Assim, percebemos que para Kuhn, é apenas sob o olhar histórico que se 
pode determinar o que é ou não científico, que se pode entender as escolhas e os 
descartes de teorias ou concepções científicas ocorridos ao longo do tempo - o 
critério demarcatório kuhniano é histórico-temporal. 

 

 

6. A AUTONOMIA DA COMUNIDADE CIENTÍFICA 

 
 

Há outro aspecto que faz grande peso na demarcação científica kuhniana: 
a importância da comunidade científica. É justamente na caracterização da 
comunidade que está a chave para reconhecermos seu critério demarcatório.  

Vejamos inicialmente duas definições de Kuhn: 
 

[...] uma comunidade científica é formada por praticantes de 
uma especialidade científica [... cujos] membros vêem a si 
próprios e são vistos pelos outros como os únicos responsáveis 
pela perseguição de um conjunto de objetivos comuns [...]. No 
interior de tais grupos [...] os julgamentos profissionais [são] 
relativamente unânimes (KUHN, 2009, pp. 222-223)31. 

                                                 
31 Essa definição de comunidade científica é apresentada no pósfácio d’A Estrutura. Ocorre que 
a definição apresentada nos primeiros capítulos foi criticada por apresentar certa circularidade 
(“[...] um paradigma é aquilo que os membros de uma comunidade compartilham e, 
inversamente, uma comunidade consiste em homens que compartilham um paradigma” p. 
221.). Assim Kuhn rearticula sua definição no posfácio escrito em 1969 e acrescentado às edições 
seguintes. 
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[...] ciência normal significa a pesquisa firmemente baseada em 
uma ou mais realizações científicas passadas. Essas realizações 
são reconhecidas durante algum tempo por alguma comunidade 
científica específica como proporcionando os fundamentos para 
sua prática posterior (KUHN, 2009, p.29). 

 
Podemos identificar nessas passagens o auto-reconhecimento da 

comunidade como um grupo fechado e autônomo, responsável pela transmissão 
e continuidade de um campo da ciência. Mais à frente, Kuhn (2009, p.30) 
destaca o compromisso e consenso dos cientistas na forma de desenvolver seus 
trabalhos (na ciência normal) como característica definidora da atividade 
científica típica.  

Assim, o auto-reconhecimento dos cientistas enquanto comunidade e a 
relação entre seus membros integrantes têm força e autonomia em relação ao 
social para estabelecer quais são os campos de estudo que serão tratados como 
científicos. Pesquisadores que não reconhecem o paradigma, ou não se alinham 
sob suas normas, ou sob sua forma de definir a pesquisa estão fora do que é 
reconhecido como ciência pelos próprios cientistas. Nas palavras de Kuhn, “são 
excluídos da profissão e seus trabalhos são ignorados” (p.39).  
 

Já vimos que uma comunidade científica, ao adquirir um 
paradigma, adquire igualmente um critério para a escolha de 
problemas que [...] a comunidade admitirá como científicos [...]. 
Outros problemas [...] passam a ser rejeitados como metafísicos 
ou como sendo parte de outra disciplina (KUHN, 2009, p. 60).  

 
O que está sendo dito aí, é que a comunidade científica se vê, ela mesma 

como autônoma e responsável pela delimitação de seu campo de trabalho e não 
reconhecerá critérios normativos (ou filosóficos) que pretendam estabelecer de 
fora pra dentro quais campos de estudo podem ser considerados científicos a 
partir de regras lógicas ou alheias à natureza do trabalho por eles desenvolvido.  

É interessante registrar que tamanha autonomia e independência 
provocaram, naturalmente, uma enorme disputa, que foi muito bem retratada 
por Stengers ao destacar a enorme diferença entre filósofos da ciência e 
cientistas quanto à receptividade da obra de Kuhn: se por um lado, aqueles se 
“escandalizaram [e...] manifestaram considerável descontentamento” com a 
mesma, estes receberam a obra extremamente bem, satisfeitos por se 
reconhecerem na descrição de Kuhn (Stengers, 2002, p.13).  

A responsabilidade da definição do que é ou não ciência se desloca das 
funções dos filósofos e passa a ser vista como assunto exclusivo dos cientistas, 
que se vêem com autonomia suficiente para eles mesmos validarem tal 
delimitação. Enquanto os filósofos pretendiam que as ciências implicassem ou 
confirmassem uma lógica científica de tal forma que a eles (filósofos) coubesse 
definir a atividade científica melhor que os próprios cientistas (ibid, p. 24), a 
autonomia da comunidade é preservada na descrição de Kuhn e, mais do que 
isso, é instituída como norma e condição da possibilidade do exercício fecundo 
de uma ciência (ibid, p. 13). 
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Não somente deixamos de pedir explicações ao cientista quanto 
a sua escolha e suas prioridades de pesquisa, como é justo e 
normal que não as possa dar. Pois é o caráter amplamente tácito 
do paradigma, transmitido pelo artifício pedagógico de 
problemas a resolver e de exemplos tratados nos manuais, que 
lhe confere sua fecundidade (STENGERS, 2002, p. 14). 

 
 

A comunidade científica, que se estabelece após o surgimento de um 
paradigma, se fecha em torno de si mesma e passa se considerar o “único juiz 
das boas questões [...] definindo suas [próprias] condições de reprodução 
(transmissão do paradigma)”, com uma relação de força redobrada em relação 
ao social. “Compreende-se assim por que os praticantes das ciências 
paradigmáticas se reconhecem tão bem na descrição de Kuhn” (ibid p. 67).  

 
 

7. O CRITÉRIO KUHNIANO: TEMPORAL MAS A-TEMPORAL 

 
 

Recapitulando o que vimos até aqui, podemos dizer que Kuhn substituiu 
a análise formal-lógica-apriorística, pela compreensão histórica-descritiva-a 
posteriori das ciências. Dissemos que o critério de demarcação científica de 
Kuhn é histórico-descritivo-temporal. 

Mas ao mesmo tempo, vimos que Kuhn colocou na autoridade autônoma 
da comunidade científica um ingrediente necessário para um critério 
demarcatório. Ocorre que esse aspecto fechado e autônomo da comunidade é 
uma exigência que permanece ao longo do tempo e é, portanto atemporal.  

Visto que o critério de demarcação científica de Thomas Kuhn é 
essencialmente histórico-temporal-descritivo, mas apresenta um elemento 
atemporal, queremos propor que seja considerado um critério híbrido – 
essencialmente histórico, porém com um aspecto a-histórico.  

 

 

8. CONCLUSÃO 

 
 

Embora A Estrutura das Revoluções Científicas tenha sido uma obra 
inovadora em diversos aspectos na filosofia da ciência, não é usualmente 
lembrada pela discussão acerca do critério de demarcação científica.  

Tais critérios são normalmente classificados em descritivos e normativos. 
Durante boa parte da história da filosofia da ciência, critérios normativos se 
destacaram. Thomas Kuhn introduziu uma novidade ao apresentar, ou pelo 
menos fortalecer, a noção de que a ciência é um empreendimento 
essencialmente histórico e, consequentemente, também o são os critérios de 
demarcação científica. Nosso trabalho procurou identificar os elementos 
presentes n’A Estrutura não apenas para o reconhecimento do critério 
demarcatório kuhniano, mas incluiu também uma análise e reflexão sobre esses 
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elementos e conceitos de forma a permitir perceber algumas implicações e 
desdobramentos relacionados. 

Como resultado, encontramos o critério de demarcação científica de 
Thomas Kuhn como sendo histórico-descritivo, mas, ao mesmo tempo 
apresentando um importante elemento de caráter a-temporal: a validação da 
cientificidade das atividades é interna, ou seja, é dada pela própria comunidade 
científica; e propusemos, por isso, que seu critério seja apresentado como um 
híbrido.  
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Este trabalho apresenta a obra Origem do conhecimento moral (Vom Ursprung 
sittlicher Erkenntnis) a partir da originalidade reivindicada pelo seu autor Franz 
Brentano. Trata-se, tal como afirmou uma vez Ortega y Gasset, de uma obra 
clássica da filosofia dedicada à exposição da teoria ética brentaniana, pois seu 
propósito consistia em anunciar a consolidação da ética como uma ciência 
positiva. Nesta breve apresentação, trataremos de indicar a tese que consagra tal 
obra de Brentano como original, tomando por base as indicações de Émilie 
Durkheim (1887) e George Moore (1903). 
 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
A obra clássica de Brentano dedicada à exposição de sua teoria ética 

foi apresentada ao público germânico em 1889 e recebeu o título de A Origem 
do conhecimento moral (Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis). O propósito 
dessa obra consistia em anunciar a consolidação da ética como uma ciência 
positiva. Nesta breve apresentação, trataremos de indicar a tese que consagra 
essa obra de Brentano como original, tomando por base as indicações de Émilie 
Durkheim (1887) e George Moore (1903). 

Durante quase todo o ano de 1887, dois anos antes da apresentação 
pública da teoria brentaniana, o então filósofo e futuro pai da sociologia 
positivista francesa, Emilie Durkheim, realizou uma pesquisa bibliográfica na 
Alemanha acerca do desenvolvimento de teorias que concebiam a ética como 
uma ciência especial dotada de métodos e princípios próprios.  

A pesquisa de Durkheim encontrou o debate acadêmico alemão em 
torno dessa nova proposta dividido em três grandes perspectivas teóricas: a 
proposta economista sociológica que, ao analisar a distinção entre moral e 
economia, afirmava que a primeira consistia na forma enquanto a segunda 
consistia na matéria (DURKHEIM, 1887, p. 5-16); a proposta jurídica de Rudolf 
von Ihering, unificadora do direito positivo e filosofia do direito (DURKHEIM, 
1887, p. 17-24); e a proposta psicologista de Wilhelm Wundt (DURKHEIM, 
1887, p. 25-47). Ainda segundo a análise de Durkheim, dentre as obras que se 
destacaram como alternativas originais, desvinculadas tanto da concepção 
moral kantiana como da concepção utilitarista, estava uma obra do futuro 
psicólogo e interlocutor de Brentano, Wilhelm Wundt (Ethik: Eine 
Untersuchung der Tatsachen und Gesetze des sittlichen Lebens). A relevância 
desse estudo, para nosso propósito, está no fato de que ele sintetiza o problema 
norteador das teorias morais da época. Desse modo, o contexto do problema 
acerca da moral enfrentado pelos pensadores alemães foi apresentado, então, 
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por Durkheim a partir da seguinte comparação com a produção intelectual 
francesa:  

Na França só se conhecem dois tipos de moral: a dos 
espiritualistas e kantianos, e a dos utilitaristas. Mas surgiu 
recentemente na Alemanha uma escola de teóricos morais que 
se propôs estudar a ética como uma ciência especial, com seu 
método e seus princípios. As diferentes ciências filosóficas 
tendem cada vez mais a se afastar umas das outras e a 
abandonar as grandezas e hipóteses metafísicas que sempre 
foram a sua raiz comum. Hoje a psicologia não é materialista e 
nem espiritualista.  Por que o mesmo não poderia ser válido 
para a moral? (1887, p. 4). 

O que se explicitou imediatamente a partir da investigação de 
Durkheim foi a relação entre a ética e a psicologia (enquanto filosofia do 
psíquico ou filosofia da mente). Isso se deu na medida em que a ética foi tomada 
como tarefa e a filosofia do psíquico foi tomada como fundamento 
epistemológico. Assim, o modo como Brentano, dois anos mais tarde, se 
vinculou a esse contexto especulativo pode ser primeiramente indicado pela 
originalidade que ele mesmo apontou na apresentação de sua teoria ética 
desenvolvida na obra Origem do conhecimento moral (Vom Ursprung sittlicher 
Erkenntnis). 

 

2. A ORIGINALIDADE DA OBRA. 

 
Em uma observação pontual encontrada no prólogo da edição de 

1889, Brentano enfatizou que essa publicação resultou da conferência proferida 
em 23 de janeiro do mesmo ano para a Sociedade Jurídica de Viena. Embora o 
título da conferência tivesse sido “Da sanção natural do justo e do moral” (Von 
der natürlichen Sanktion für recht und sittlich), no contexto da publicação, 
Brentano optou pela mudança de título com o intuito de apontar mais 
precisamente o conteúdo analisado. Seu propósito consistia em apresentar 
outro ponto de vista para o tema tratado poucos anos antes por Rudolf von 
Ihering, na mesma academia, em seu discurso intitulado “Sobre a gênese do 
sentimento de direito”. Esse novo ponto de vista, sustentado pela filosofia 
brentaniana do psíquico, marcou explicitamente o combate ao relativismo 
moral, fundou o cognitivismo moral e, além disso, explicitou os problemas 
teóricos tidos como relevantes no debate político e acadêmico germânico na 
segunda metade do século XIX.    

Em uma segunda observação pontual acerca da suposta apresentação 
pública acidental, bem como da publicação inesperada dessa obra, Brentano 
ressaltou enfaticamente que se tratava de um trabalho original constituído das 
três características seguintes.  

Em primeiro lugar, esse trabalho comportava os pontos de 
reformulações e aperfeiçoamento de sua teoria apresentada na sua primeira 
grande obra intitulada Psicologia do ponto de vista empírico (Psychologie vom 
empirischen Standpunkt) de 1874.  
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Em segundo lugar, esse trabalho apontava para a elaboração de sua 
nova perspectiva epistemológica de análise dos fenômenos psíquicos, definida 
de modo mais preciso como Psicologia descritiva.  

Em terceiro lugar, esse trabalho consista em uma chave para se 
compreender o desenvolvimento das teorias de Brentano elaboradas a partir de 
1889, ou seja, tratava-se de um texto chave para a compreensão de problemas e 
soluções pensadas no contexto de uma Psicologia descritiva, também 
denominada Psicognose.  

Em resumo, Brentano tratou, com isso, de justificar sua reivindicação 
de que as reformulações apresentadas na sua filosofia do psíquico 
possibilitaram a formulação de uma teoria original acerca do conhecimento 
moral capaz de fundamentar sua ética.  

É preciso reconhecer, no entanto, que a principal justificativa para a 
afirmação da originalidade de um trabalho filosófico não está na intenção do 
autor, mas deve estar nos resultados que ele apresentou direta e indiretamente 
por meio da obra. Esse é exatamente o caso da obra Vom Ursprung sittlicher 
Erkenntnis (1889), pois ela fez de Franz Brentano um filósofo marcado pela 
originalidade no âmbito da ética.  

Em Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis (1889), Brentano 
apresentou a ética como teoria do conhecimento moral, abandonando algumas 
das descrições fundamentais da atividade da consciência que, em 1874, 
definiram a ética apenas como uma teoria do sentimento moral (BRITO, 2012). 
Essa era uma concepção original da ética desenvolvida a partir de uma 
perspectiva original da filosofia do psíquico. A relação que a teoria brentaniana 
estabeleceu entre a filosofia do psíquico e a ética estava no fato de que, a partir 
de 1889, a descrição de atos psíquicos evidentes explicitava também de modo 
evidente a descrição de um fenômeno psíquico original para a ética: a 
preferência. Em outras palavras, a originalidade brentaniana encontrava-se na 
possibilidade de se explicitar a evidência do fenômeno psíquico de preferência, 
pois, tal como defendem Roderick Chisholm (1969, p. 1-24) e seus seguidores, o 
fenômeno psíquico de preferência passou a ser descrito como evidente apenas 
nas teorias formuladas a partir de 1889.  

É imprescindível ressaltar, ainda, as considerações do filósofo inglês 
George Moore, pois elas se referem à originalidade filosófica apresentada por 
Brentano na Origem do conhecimento moral. Moore não apenas corroborou a 
originalidade da teoria brentaniana no prefácio de seu Principia ethica, mas 
também resenhou a tradução inglesa dessa obra publicada em 1902. Nesse 
trabalho, Moore (1905, p. 115) avaliou explicitamente as palavras com que o 
filósofo alemão radicado na Áustria proclamou sua contribuição intelectual e 
iniciou sua resenha com as seguintes afirmações:  

Esta é de longe a melhor discussão acerca dos princípios mais 
fundamentais da ética do que qualquer outra que eu já conheci. 
O próprio Brentano está plenamente consciente de que fez um 
grande avanço na teoria da Ética (...) e sua convicção tanto na 
originalidade, como no valor do seu próprio trabalho, está 
completamente justificada. 
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 O ponto relevante dessa afirmação de Moore demonstra o consenso 
acerca do valor desse trabalho filosófico de Brentano e a legitimidade da 
proclamação dos resultados obtidos pela ética brentaniana. Nesse sentido, a 
proposta de uma edição crítica de tradução da obra Vom Ursprung sittlicher 
Erkenntnis (1889) também está justificada pelo fato de apresentar, ao leitor de 
língua portuguesa, o modo como Brentano pretendeu sustentar a originalidade 
filosófica desse rompimento radical e completo com o subjetivismo ético. As 
palavras do próprio Brentano (1969, p. 4) são as seguintes. 

Ninguém determinou os princípios do conhecimento na ética 
como eu determino aqui, sobre a base de novas análises. 
Ninguém, sobretudo os que acreditaram dever outorgar ao 
sentimento uma participação nos fundamentos da moral, 
rompeu tão radical e completamente com o subjetivismo ético.  

O exposto é suficiente para indicar as justificativas que o próprio 
Brentano apresentou para a publicação da referida obra. No entanto, é 
interessante mencionar a tese central de Brentano acerca da origem do 
conhecimento moral evidente, e indicar o modo como se deu sua defesa na 
sociedade jurídica de Viena. 

 

3. UMA TESE ORIGINAL SOBRE O CONHECIMENTO 

MORAL. 

 

A teoria brentaniana de 1889 tinha como propósito sustentar que há uma 
regra que, em si e por si e por sua própria natureza, é cognoscível como justa e 
obrigatória. Tratava-se, historicamente, da oposição entre Brentano e Ihering, 
bem como do problema central que vinculou o debate entre a ética brentaniana 
e a doutrina jurídica de Ihering (DURKHEIM, 2006, p. 17). Segundo a análise 
apresentada por Brentano, o termo “natural” (utilizado no discurso jurídico 
para a classificação dos fundamentos do direito por meio da expressão ‘direito 
natural’) comportava dois significados: (1) dado naturalmente ou inato, por 
oposição àquilo que se adquire por meio de dedução ou experiência na evolução 
histórica; (2) regra concebida em si e por si mesma como justa e obrigatória 
(BRENTANO, 1969, p. 7). Nessa análise, Brentano afirmou que a via para o 
estabelecimento da teoria acerca do conhecimento moral estava na negação do 
primeiro e afirmação do segundo sentido de ‘natureza’, ou seja, na afirmação da 
regra concebida em si e por si como justa. Ainda que fosse uma bifurcação 
argumentativa, Brentano valeu-se dessa distinção para se opor ao relativismo 
que sustentava a doutrina jurídica de Ihering, pois ele considerava que tal 
relativismo era consequência direta da negação do sentido fundamental de 
‘natureza’ (como regra concebida, em si e por si mesma, como justa e 
obrigatória). 

Essa tomada de posição possuía, ainda, duas implicações. Por um 
lado, ela negava a noção de princípios morais inatos e, também, negava os 
princípios fundamentais tanto do jus naturae como do jus gentius 
(DURKHEIM, 2006, p. 8). Por outro lado, ela afirmava a possibilidade de se 
estabelecer o fundamento acerca do conhecimento do bom e do preferível a 
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partir da descrição da estrutura psíquica. Este último é um ponto que deve ser 
enfatizado, pois aqui há uma indicação sutil do caminho argumentativo adotado 
por Brentano.   

A recolocação do problema moral no contexto da descrição da 
estrutura psíquica fazia parte da principal estratégia argumentativa de Brentano 
para se afastar do relativismo da teoria de Ihering. Ali estava, dizia ele, “[...] o 
ponto em que nos separamos de Ihering. Ao não com que Ihering responde às 
perguntas acerca da existência de uma verdade moral, e de uma lei moral 
universal e necessária, eu oponho um resoluto sim” (BRENTANO, 1969, p. 9). 
As perguntas que receberam essa resposta afirmativa por parte de Brentano 
(1969, p. 9) foram colocadas do seguinte modo: 

[1] Há uma verdade moral ensinada pela própria natureza, 
independente de toda autoridade eclesiástica, política e, em 
geral, de toda autoridade social? 

 [2] Há uma lei moral natural no sentido de que esta lei, por sua 
natureza, tenha validade universal e necessária para todos os 
homens de todos os lugares e tempos, bem como para todas as 
espécies de seres dotados de pensamento e sentimento? 

A resposta positiva atribuída por Brentano a essas questões exige 
duas observações fundamentais. Seria plausível esperar que Brentano tivesse 
seguido dois caminhos na sua refutação à doutrina jurídica de Ihering. O 
primeiro deles afirmaria a verdadeira existência de uma realidade moral e 
exigiria que a teoria brentaniana acerca do conhecimento moral apresentasse 
uma fundamentação ontológica. O segundo caminho argumentativo afirmaria a 
validade universal e necessária dessa lei moral e exigiria a apresentação de uma 
fundamentação epistemológica. Essas, no entanto, não foram as questões a que 
a teoria brentaniana de 1889 respondeu separadamente. Desse modo, não 
foram questões tratadas e resolvidas em seus aspectos ontológicos ou 
epistemológicos. Para Brentano, a fundamentação ontológica e epistemológica, 
que norteava a teoria acerca do conhecimento moral, deveria ser explicitada a 
partir da descrição da estrutura da consciência, ou seja, por meio de uma análise 
filosófica do psíquico. Nesse sentido, a análise brentaniana mostrou que a 
questão mais fundamental desconsiderada por Ihering, e que dissolvia as duas 
questões acima, indagava pelo caráter cognoscível da lei moral na esfera da 
atividade psíquica. Por isso, Brentano (1969, p. 9) insistiu no questionamento 
contra a teoria moral de Ihering do seguinte modo: 

[3] Seu conhecimento (da lei moral válida universal e 
necessariamente) cai na esfera de nossas capacidades 
psíquicas? (...) Ao ‘Não’ com que Ihering responde estas 
perguntas, eu oponho um resoluto ‘Sim’. Quem de nós dois tem 
razão? Espero que a presente investigação sobre a sanção 
natural do moral e do justo possa esclarecer.   

O exposto até aqui basta para indicar a originalidade da ética 
reivindicada por Brentano ao estabelecer que a descrição da estrutura psíquica 
fosse indicada, portanto, como o critério de determinação da teoria acerca do 
conhecimento moral. Em outras palavras, segundo Brentano, seria uma 
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descrição da estrutura psíquica que exporia a existência de uma sanção natural 
do moral e do justo. Essa seria, portanto, a novidade do trabalho filosófico de 
Brentano.  
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Nosso objetivo nesse artigo é entender as críticas de Friedrich Nietzsche ao 
compositor Richard Wagner a partir das obras musicais do compositor alemão. 
Assim, nossa intenção é realizar uma leitura das partes internas envolvidas no 
drama wagneriano (leitmotiv e unendliche Melodie), ou seja, tentaremos 
compreender o que são as ideias musicais do compositor alemão, de modo que 
essa leitura nos habilite compreender entender qual a similaridade existente 
entre Wagner e a modernidade, no contexto do pensamento nietzscheano. 
Portanto, nossa tarefa não é – através desse desvelar dos princípios 
composicionais de Wagner - apenas elucidar de que maneira Wagner é visto por 
Nietzsche como representante décadent, mas como o leitmotiv e a unendliche 
Melodie são os meios wagnerianos para “hipnotizar” o homem moderno. 

 

 

INTRODUÇÃO: O CASO WAGNER 

 

 Escrito nos últimos anos da produção filosófica de Nietzsche (1888), O 
Caso Wagner soa-nos, à primeira vista, quase como uma obra panfletária. 
Estilisticamente divergente dos outros escritos do filósofo, esse “manifesto” tem 
um objetivo em toda sua argumentação: atacar Wagner e tudo aquilo que se 
expandira na Europa na segunda metade do século XIX como wagnerianismo. 
Porém, numa análise mais depurada do texto, mostraremos que Wagner é 
apenas um “bode expiatório”, ou seja, um fio condutor que permite Nietzsche 
denunciar outro personagem: a modernidade. Assim, evidenciaremos aqui 
algumas similitudes que possam unir num único eixo problemático a 
modernidade e a música de Wagner. 
 A tarefa de reconhecer na música wagneriana um sintoma de 
degenerescência estética que fosse análogo àquele embotamento moral que 
Nietzsche salientara – no decorrer de suas obras - acerca da modernidade, foi 
possível, pois um novo elemento conceitual permitira que Nietzsche unisse o 
núcleo de ambas as críticas. Esse conceito unificador é o de décadence. 
Influenciado pelas leituras do crítico literário Paul Bourget32, Nietzsche faz uso 
do termo em questão para apontar um processo por meio do qual uma dada 
organicidade da hierarquia vital é posta em um movimento de dissolução 

                                                 
32 Bourget em sua obra principal afirma que a décadence é um processo pelo qual se tornam 
independentes partes subordinadas no interior de um organismo, assim, “[…] um estilo 
décadence é aquele em que a unidade do livro se decompõe dando lugar à independência da 
página, em que a pagina se decompõe para dar lugar à independência da frase e a frase, para dar 
lugar à independência da palavra. Na literatura atual, multiplicam-se os exemplos que 
corroboram essa fecunda verdade”. (BOURGET. Paul. Essais de Psychologie Contemporaine. 
Paris: Libraire Plon, 1924. p. 20. Tradução nossa). 
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anárquica, ou seja: a décadence promove a degenerescência formal ao minar 
toda base de coesão, como uma doença que toma o enfermo.  
 A décadence pode ser entendida tanto como um sintoma artístico como 
fisiológico. Tais possibilidades não se anulam, mas se complementam. A 
compreensão da décadence fisiológica nos interessará mais adiante, quando 
tratarmos da experiência auditiva do drama wagneriano. Por ora, podemos 
defini-la como um estado de falência instintiva que se efetua tanto no artista 
Wagner, como é transferida aos ouvintes modernos pela obra do compositor 
alemão. Já a décadence artística é entendida por Nietzsche em termos análogos 
à fisiológica, mas aqui ela se concentra na própria obra de arte, em outras 
palavras, na composição de cada elemento que permeia o todo na criação. 
 Portanto a acusação que perpassa todo O Caso Wagner refere-se ao 
principio fragmentário que a música de Wagner toma para si, um princípio, 
portanto, de décadence artística. Assim, “o fato de Wagner travestir em um 
princípio a sua incapacidade de criar formas orgânicas” (NIETZSCHE. F. 1999, 
p, 23) encobre sua verdadeira finalidade: “ele – Wagner – quer o efeito”. (IBID. 
p, 26).  Uma arte fragmentada como esta nos impossibilita compor 
auditivamente um fluxo continuo e consistente de seu interior, pois Wagner cria 
apenas “pequenas preciosidades” (IBID. p, 27), sendo por isso chamado por 
Nietzsche de mestre miniaturista. Cada som deixa de relacionar-se 
organicamente dentro de uma dada estrutura, na medida em que eles não mais 
se organizam hierarquicamente, mas sim arbitrária e desordenadamente. Desse 
modo, a gramática sonora da melodia wagneriana abandona a subsunção à 
regra, tornando-se, por isso, simples jogo anárquico de átomos. 
 Ao comparar Carmen de Bizet ao estilo wagneriano Nietzsche afirma: 
 

Eu enterro os meus ouvidos sob essa música, eu ouço sua causa. 
Parece-me presenciar sua gênese – estremeço ante os perigos 
que acompanham alguma audácia, arrebatam-me os acasos 
felizes de que Bizet é inocente. (NIETZSCHE. 1999, p, 12.) 

 
 À parte a “malvadez” (Bosheit) que se encontra na comparação que 
Nietzsche faz entre Bizet e Wagner, o filósofo se fundamenta no conceito de 
décadence para mostrar que Carmen é uma ópera que, “sem a mentira do 
grande estilo” (IBID) - fazendo alusão a Wagner – se encontra como antagônica 
ao estilo da décadence. Pois quando se ouve sua causa, ou seja, no momento que 
se acompanha seu jogo sensual em que cada parte se coloca em perfeita relação 
com as outras, pode-se penetrar na obrar, “presenciar sua gênese”.   
 Uma música como a de Bizet é tratada por Nietzsche como condição de 
possibilidade de certa unidade entre reflexão e audição, uma vez que sua 
organização permite-nos que pensemos nela, ou seja, que possamos decompô-
la, separar suas partes, apreciar cada argumento sonoro e, posteriormente, 
juntá-los num único discurso. 
 

Uma música maliciosa, refinada, fatalista [...] É rica. É precisa. 
Constrói, organiza, conclui. [...] esta musica trata o ouvinte 
como pessoa inteligente e até como músico – e também nisso é 
oposto de Wagner. (IBID. p. 11-12). 

 
 O “grande estilo” de Wagner é, na concepção de Nietzsche, a efetivação 
estritamente oposta à construção, organização e conclusão a que Carmen nos 
remete. Os processos composicionais wagnerianos são entendidos em O Caso 
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Wagner como ferramentas que dissolvem a coesão não apenas da música, mas 
também da audição. A pergunta mais importante nesse capítulo é: como essa 
anulação acontece? Mas, antes de entender como a audição é estilhaçada, temos 
de nos perguntar: o que seria o “grande estilo”? Em poucas palavras: as 
inovações dramáticas tão características das obras de Wagner. Inovações que 
nos obrigam, segundo Nietzsche, a olhar essa arte com uma “lente de aumento”, 
logo, “olhando para ela, não se acredita nos nossos próprios olhos – tudo fica 
grande...” (NIETZSCHE. 1999, p, 14). 
 São inúmeros os elementos inovadores que Wagner utilizou em seus 
dramas, e, sem exceção, todos são vistos por Nietzsche como sintomas da 
décadence. São eles: os “motivos condutores” (leitmotive), isto é, motivos 
musicais que agregam a si um sentido associativo dentro de uma composição 
dramática ou cênica. A “melodia sem fim” (unendliche Melodie), caracterizada 
por uma inconstância melódica, de forma que ela “iguala ao caráter 
aparentemente ‘não-melodioso’ e amorfo de suas linhas vocais e instrumentais e 
com as proporções ‘intermináveis’ de suas óperas” (MILLINGTON. 1995, p, 
262). Além desses – reconhecidamente os mais importantes nos dramas de 
Wagner – há também outros que já existiam, mas que em Wagner sofreram 
grande modificação: o gesto (Gebärde), que nos dramas ganharam importância 
diferenciada do que acontecia nas óperas anteriores – aqui, por exemplo, o 
gesto se imbrica vez por outra aos Leitmotive. Há também o uso do cromatismo, 
a modificação da estrutura musical (árias, duetos, coros etc), o aumento do 
numero de músicos distribuídos cenicamente, e o espaço (Bayreuther 
Festspielhaus) cênico adaptado às suas necessidades, a utilização de novos 
instrumentos, entre várias outros elementos. De porte dessas informações 
podemos agora voltar aos elementos composicionais de Wagner. 
  

 

I. LEITMOTIV  

 

 O primeiro recurso cênico-musical que iremos tratar aqui é o motivo 
condutor (Leitmotiv). Sobre esse recurso estético musical, usaremos uma 
definição – ao menos provisoriamente – de Thomas S. Grey: 
 

A verdadeira inovação de Wagner, tendo inicio com O Ouro do 
Reno, foi a criação de um “tecido” musical contínuo, urdido de 
forma mais ou menos consistente a partir de ideias musicais em 
forma de motivos, introduzidas – seja na orquestra ou na parte 
vocal – de forma a estabelecer certas associações dramáticas, 
emocionais, visuais ou conceituais. (In: MILLINGTON. B. (org.) 
1995. p. 92.)  
 

 Portanto, os “motivos condutores” são como eixos que permitem um 
reconhecimento da forma musical wagneriana. Sua importância consiste, assim, 
em conceder a esse “tecido musical” certa coerência. Todavia, não falamos aqui 
de uma coerência apenas musical, mas antes de tudo, dramática. Os motivos 
aparecem, pois filiados a personagens, cenas, expressão de um sentimento, um 
objeto, um acontecimento, entre outros. Para exemplificar: Siegmund – 
personagem da tetralogia de O Anel do Nibelungo (Der Ring des Nibelungen) – 
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tem um motivo que lhe é próprio (figura 1), assim como o personagem 
Siegfried, a espada, o desalento de Wotan, etc. 

Figura 1: Tema de Siegmund 

 Por mais que esses motivos sejam concebidos como “eixos musicais e 
dramáticos”, não se pode afirmar que eles são fixos e imutáveis. Wagner compõe 
motivos que não se fecham em sua forma ordenadora dramática. Pode-se ouvir 
um motivo em O Ouro do Reno (por exemplo, o motivo da Espada) se repetir 
fortuitamente no segundo drama da tetralogia wagneriana, As Valquírias. Além 
disso, um motivo sofre, às vezes, uma pequena variação melódica e adquire 
outra significação, assim, “o tema de Siegfried como herói, por exemplo, seria 
uma variante do Toque da Trompa”. (DAHLHAUS. 1900, p, 98). A variação 
motívica em Wagner está sempre agregada a um conteúdo semelhante, de modo 
que uma ideia instrumental equivale ao seu significado dramático. Para efeito 
de explicação: o tema da “Necessidade dos Deuses”33, composto na tonalidade 
de mi menor (Em) e metrificado em compasso quaternário (figura 2), se 
identifica com o tema de “Erda”34 (figura 3), que por sua vez mantém a 
estrutura de compassos em 4/4, tal como a melodia em escala menor; mas sua 
tonalidade varia para o dó sustenido menor (C#m).  

 

Figura 2: Tema da Necessidade dos Deuses 
 

 
 

Figura 3: Tema de Erda 
Assim, Wagner parece manter elementos musicais análogos para 

representar Erda, deusa da terra35, pois tal seria uma personagem “chave” para 
o desalento de Wotan. Também um motivo pode ter sua ligação cênica 
modificada – às vezes um motivo que num drama se filia a um estado emocional 
de alegria, vitória ou esplendor, adquire em outro drama a expressão da raiva, 
fúria ou desalento. Portanto: 

 

                                                 
33 As Valquírias. Ato II. Cena II. 
34 O Ouro do Reno. Cena III. 
35 Erde no alemão significa “Terra”. 
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(...) a ideia de um Leitmotiv como uma forma musical fixa, 
recorrente, semelhante às “fórmulas periódicas” em Homero, é 
simplista a ponto de ser falsa [...] os motivos são variados 
incessantemente, isolados e fundidos entre si ou transformados 
um nos outros, e se aproximam ou se afastam gradualmente na 
medida que se modificam”. (DAHLHAUS. C. 1988. p. 96). 

 
 A essa variação na qual os motivos são imersos, Yara Caznók dá o nome 
constelação de motivos. (CAZNÓK. Y. 2000, p, 30). Assim, os motivos não 
sendo – como mostramos aqui – formas fixas, tampouco estruturas cênico-
musicais imutáveis, tem sua função organizadora fragmentada. Wagner 
utilizava esse recurso no intento de possibilitar que o espectador formasse uma 
unidade auditiva enraizada nessas ideias motívicas. Contudo, a recolocação dos 
leitmotive em momentos, situações, emoções e personagens diferentes, elimina 
essa possibilidade, pois, o fato desses motivos “(...) não se darem de forma 
previsível e direcional obriga-nos a quebrar, internamente, com a linearidade da 
audição concreta”. (IBID. p, 33) 
  Voltemos, momentaneamente para Nietzsche. Dentre os diversos 
caminhos argumentativos que poderíamos tomar aqui, vamos retomar O Caso 
Wagner tendo em vista duas características acerca dos Leitmotive que dão 
vazão para Nietzsche chamar a arte wagneriana de décadent e hipnótica: a 
primeira seria a função dramática dos motivos condutores de Wagner e a 
segunda característica se refere à fragmentação auditiva. 
 

Em Wagner se encontra no inicio a alunicação: não de sons, 
mas de gestos. Ele busca então a semitótica de sons para os 
gestos. Querendo admirá-lo, observemo-lo a trabalhar nisso: 
como separa, como obtém pequenas unidades, como as anima, 
lhe dá relevo e as torna visíveis. Mas aqui se esgota sua força: o 
resto nada vale.  (NIETZSCHE. F. 1999. p. 23) 

 
Wagner se tornou – para Nietzsche – mais um orador, um homem do 

teatro do que um músico. Buscar a “semiótica de sons para os gestos” significa, 
justamente, transferir a legitimação do discurso musical para a cena, ou seja, 
tirá-la da música. O leitmotiv, ou nas palavras de Nietzsche, as “pequenas 
unidades”, são, inicialmente, substratos sonoros e musicais, mas, 
posteriormente elas perdem essa característica. Enquanto matéria (o som 
instrumental propriamente dito) o leitmotiv é reconhecido dentro da partitura 
musical como parte fundamental da estrutura composicional wagneriana, mas 
seu fundamento modifica-se quando ele – o som do motivo – se filia à cena. O 
sentido sonoro se legitima, aqui, num objeto cênico, assim, os motivos “se 
tornam visíveis”.  

O “estilo dramático” de Wagner se efetua no fato de cada som ter sua 
razão de ser na união que ele adquire em cena aos gestos. Cada som se torna, 
por assim dizer, artificial, de modo que sua naturalidade é sobrepujada pela 
ascensão dos elementos cênicos. Dessa forma, os motivos condutores 
wagnerianos – assim como seus outros elementos musicais – são determinados 
por uma estrutura dramática. A música, portanto, torna-se nesse processo 
apenas um meio de apoio para a cena, para a expressão. Por isso Nietzsche 
afirma que “Wagner não era musico por instinto”, pois necessitava transformar 
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a música em uma “retórica teatral, um instrumento da expressão, do reforço dos 
gestos, da sugestão, do psicológico-pitoresco”. (NIETZSCHE. 1999, p, 25). 

Mas os sons não se agregam semanticamente apenas aos gestos, mas 
também ao enredo. A forma como cada célula musical é construída tem uma 
relação diretamente vinculada ao sentido da estória mesma. Para exemplificar, 
nos utilizaremos de uma análise que Fernando de Moraes Barros faz do drama 
Parsifal: 

Em linhas gerais, Parsifal baseia-se numa mescla de frases 
hauridas da escala cromática e diatônica [...] a esfera cromática 
serviria para expressar o ardil ínsito aos domínios de Klingsor, 
bem como acentuar a dor ineliminável de Amfortas, sendo que o 
segundo registro, o diatônico, forneceria o material sonoro 
tanto à ingênua simplicidade de Parsifal como à solene 
imponência do tema do Graal. (BARROS. 2007. p. 145). 
 

Sabemos que os motivos wagnerianos não são figuras de reconhecimento 
dramático – pois não são fixos – e que, em verdade, existe uma determinada 
expansividade, progressividade e flexibilidade na utilização quase arquetípica 
dos Leitmotive. Para Nietzsche, aquilo que faz da música wagneriana um corpus 
coeso, é precisamente aquilo que elimina, isto é, ou compromete sua coesão. 
Entendamos da seguinte forma: o sentido musical de um drama de Wagner é 
articulado pelos motivos e atinge, assim, certo télos. Isso porque os motivos se 
desenvolvem – orientados por metas – no intuito da correlacionar cenas, 
períodos e até mesmo atos inteiros (talvez um drama todo). Esse método de 
Wagner possibilita a coesão dramática. Mas ao mesmo tempo, segundo 
Nietzsche, essa coesão é transferida da música para cena. Enquanto “homem do 
teatro” Wagner é um gênio, mas enquanto “homem da música” ele é um 
anarquista musical. Tornar a cena, o ato e o drama coesos, significa tornar a 
música apenas um instrumento para uma expressão que não seja a sua.  

A música como veículo para a expressão cênica, eis o que a música 
wagneriana – para Nietzsche - atinge com seu “grande estilo”. E assim, o 
homem é hipnotizado. O “efeito” rompe a esfera do prazer sensitivo para 
alcançar o âmbito da “magia”, do enfeitiçamento irresoluto da força visual que 
por sua vez é amparada pela música. Como mostra Fernando de Moraes Barros, 
“ocorre que no entender do filósofo alemão, fiar-se tão-só nos efeitos da obra de 
arte é colocar-se a serviço de uma suposta magia da arte” (BARROS. 2007, p, 
117). 

 

II. A MELODIA WAGNERIANA: A “MELODIA SEM FIM” 
 
  

Quando ouvimos Wagner pelos ouvidos de Nietzsche, ou seja, quando 
somos levados à escuta da música do compositor de O Anel tendo em vista a 
filosofia do filósofo em questão, temos a tendência de ouvir um Wagner 
diletante em matéria de composição musical. De fato, os muitos adjetivos 
depreciativos que Nietzsche predica a Wagner são instrumentos para essa linha 
interpretativa. Mas tentemos ir por outro caminho, ou melhor, por outra 
possibilidade de leitura. Wagner não era um compositor – mesmo quando se 
fala em matéria de composição instrumental – de porte inferior. É possível 
verificar, por exemplo, a influência de nomes como Spontini, Weber e até 
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mesmo de um Bellini na orquestração wagneriana, o que fundamenta a hipótese 
– que Nietzsche também defendia – de que Wagner seria uma síntese estilística 
das tendências musicais de seu tempo. Wagner era um músico exímio. No 
campo tonal, ninguém abriu – como mais efetividade - caminho para a música 
moderna de um Schöenberg, de um Stravinsky ou de um Bartók, como Wagner. 
E Nietzsche tinha total consciência dessa “genialidade’ de Wagner.. Por isso o 
chama de “mestre do passe hipnótico” (Meister hypnotischer Griffe). O fato de o 
chamar de “mestre” pode ser um indício para ouvirmos um Wagner refinado em 
sua arte, o problema – para Nietzsche - é a utilização dessa maestria wagneriana 
para hipnotizar. Entendamos pois como se efetua a experiência da audição 
wagneriana, ou seja, como se daria a anulação auditiva pelo “passe hipnótico”. 
 

Em toda parte paralisia, cansaço, entorpecimento ou inimizade 
e caos: uns e outros saltando aos olhos, tanto mais ascendemos 
nas formas de organização. O todo já não vive absolutamente: é 
justaposto, calculado, postiço, um artefato. (NIETZSCHE. 1999. 
p. 23). 

 
 Para tratar da fragmentação da audição na música de Wagner, utilizemos 
o compositor Bach (figura 4) como contraponto da música wagneriana. 
Tentemos “juntar”, pois, argumentativamente, as três citações. No Minueto em 
Sol maior (G) de J. S. Bach – “do Pequeno livro de Anna Magdalena Bach” - 
encontramos um método composicional tão típico do compositor como do 
período em que está inserido: o Barroco. Aqui vemos uma composição 
relativamente “simples”. Expõe-se um tema (tema A: do compasso 1 ao 16), que 
sai de sua tônica, o sol (G: compasso 1), e termina num primeiro momento em 
sua dominante, num ré (D: compasso 8). A dominante aqui, tem o papel de criar 
uma tensão – dissonância - para que o tema seja reexposto, terminando, num 
segundo momento, na tônica, resolvendo, assim, uma tensão que foi criada. 
Depois o Minueto apresenta outro tema (tema B) fazendo o mesmo processo. 
Essa forma “simples” que contém 16 compassos, subdivididos em 8 compassos 
em cada parte (forma AB), expressa uma forma estrutural em que cada 
elemento e parte se relacionam diretamente com o todo. Sua consequente 
apreciação, por sua vez, se estabelece na audição da hierarquia formal existente 
entre esses elementos.  

 
Figura 4: Minueto em Sol Maior (G) de J. S. Bach 
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 De modo geral, essa análise musical do Minueto bachiano pode nos ser 
útil para entender como a audição da música de Bach nos leva a uma sensação 
de delineamento temporal, que se desenvolve a partir de um som 
hierarquicamente mais fundamental (a tônica), se abre num momento para a 
expectativa de resolução (dominante) e, por fim, se contrai em sua resolução 
(volta para a tônica). Com ouvidos nietzscheanos: aqui – no minueto - o “todo 
vive absolutamente”, a estruturação de um arco melódico guiado por um estado 
de audição que se pauta em expectativa e satisfação nos fornece a possibilidade 
de percepção de uma organização sonora. Uma música assim não nos soa como 
uma anarquia sonora, do contrário, a harmonia da qual ela se utiliza “é um 
corpus teórico extremamente coerente e sistematizado e encerra em si uma 
visão de mundo hierarquizada”. (CAZNÓK. 2000, p, 21). Ou seja, o Minueto de 
Bach, seguindo a linha de interpretação de Nietzsche, não é décadent, pois 
concentra em si uma unidade que nos possibilita apreciar toda sua 
manifestação.  

 

 

Figura 5: Entrada de As Valquirias (partitura para o Violino II) 

 

 A tão conhecida abertura de As Valquírias nos leva para outro estado de 
audição: o fragmentado. Se lá em Bach acompanhamos temporalmente um 
fluxo de ideias musicais estabelecidos pelo “jogo” hierárquico de notas, aqui 
experimentamos a dúvida, o desconforto, o sobressalto. Se lá a dissonância tem 
momentos de aparecimento e funções bem estabelecidos, aqui as dissonâncias 
se reafirmam, adiam a resolução, evitam a previsibilidade, são – pela pulsação 
de sua metragem – rasgadas. O resultado, musicalmente falando, é de uma 
audição que se imersa paradoxalmente numa in-conclusão. 
 “Incapacidade de criar formas orgânicas” é o mesmo de tomar a 
decomposição como um princípio de composição. Aqui reside, segundo 
Nietzsche, o instrumento para que Wagner possa dar seu passe hipnótico. 
Entende-se hipnose como um processo por meio do qual o ouvinte não pode 
mais “visualizar” o todo e, por isso, fica preso ao instante, processo esse em que 
as notas não se deixam vincular mais a frase, que a frase não se sujeita mais ao 
tema e que o tema não mais se atrela diretamente a forma.  
  

Essa música – a de Bizet – é maliciosa, refinada, fatalista: no 
entretanto permanece popular [...] É rica. É precisa. Constrói, 
organiza, conclui: assim, é o contrário do pólipo na música, a 
“melodia infinita”. (NIETZSCHE. 1999. p.11). 
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 A estruturação da música de Bizet “constrói” uma vez que se vale dos 
meios composicionais que já citamos anteriormente. Constrói a partir de um 
ritmo perceptivelmente estabelecido, não se sujeita à dúvida, tão pouco às 
incertezas, organiza os elementos num corpus que é passível de ser facilmente 
subdivido, e conclui na satisfação auditiva de seus arcos melódicos. Justamente, 
o contrário do que a melodia de Wagner faz - como o próprio nome já diz: uma 
melodia sem fim. 
 Um dos meios composicionais mais conhecidos dos dramas wagnerianos 
é a “melodia sem fim”. Tal melodia é uma criação genuinamente wagneriana. 
Através dela podemos entender o porquê de Nietzsche reconhecer na música 
wagneriana uma “lente de aumento”. Melodia sem fim é um termo que designa 
um procedimento composicional em que a linha melódica tem sua duração 
arrastada, seu tempo fragmentado e uma resolução ininterrupta. De uma 
maneira mais esclarecedora, a melodia sem fim seria a caracterização amorfa de 
uma linha melódica. O resultado que se tem com a melodia sem fim é o 
rompimento de uma espécie de superfície da audição. Segundo Caznók, é o que 
tira o automatismo da audição: 
 

[...] a melodia infinita visa afastar-se da articulação e da 
repetição periódica dos versos e frases musicais, para que o 
automatismo da audição seja desfeito. Esse automatismo 
geralmente acontece quando os arcos melódicos se apresentam 
de tamanho igual (quadratura melódica), isto é, quando o 
ouvido capta um padrão temporal recorrente e o utiliza 
posteriormente como referência. (CAZNOK. 2001. p.47). 

 

 Assim, o ouvinte é afetado por uma melodia que se fundamenta sempre 
no retardamento de suas conclusões – como aparece na figura 5. O que se 
percebe em Wagner, segundo o pensamento de Nietzsche, é que o compositor 
nos faz indefesos auditivamente. Somos tomados mais por uma atmosfera 
sonora do que por uma gramática de sons, de modo que não vemos mais as 
pequenas relações que compõe a unidade do todo, mas sim uma grande massa 
sonora que é arrastada em sua duração na fragmentação do ritmo e na 
desarticulação estrutural. É o que Nietzsche chama por “mentira do grande 
estilo” (1999, p, 12). 
 Na experiência auditiva da abertura de As Valquirias, nos sentimos 
imersos num ambiente de incertezas e angústias. A sustentação de uma única 
nota (aqui, o Ré, tocado pelo segundo Violino), arrastada por mais de 4 
minutos, seu ornamento caracterizado pela intensificação e enfraquecimento 
num espaço curto de tempo, nos faz flutuar temporalmente, tira a possibilidade 
de uma apreciação distanciada, por assim dizer. Isso porque a nota não apenas 
se arrastada, mas também pelo fato dela se tornar gigantesca, uma vez que as 
pequenas preciosidades, apresentadas pelo compositor seriam aumentadas e 
redobradas.   
  A décadence pode ser entendida em termos musicais, isto é, nos 
construtos que compõe as composições de Wagner não como uma simples 
desfragmentação, mas sim, como um processo. Logo, a “melodia sem fim” só é 
possível mediante um processo que antecede sua efetivação: o ritmo. Isso, dado 
o fato do ritmo na obra de Wagner não tornar consistente o fluxo da melodia, 
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pelo contrário “...a sucessividade dos sons geraria uma indeterminação rítmica 
constante”. (BARROS. 2007, p, 130).  
 A crítica de Nietzsche ao modo como Wagner se utiliza da disritmia é algo 
que o autor de O Caso Wagner não mostra inauguralmente em sua terceira fase. 
Já em Humano, demasiado humano II, tendo escrito o volume Opiniões e 
sentenças diversas em 1879, Nietzsche aponta para a forma em que Wagner 
suprime o ritmo, e aqui de maneira muito clara ele nos expõe: 
 

[...] Seu (de Wagner) famoso recurso artístico, originado desse 
desejo e a ele apropriado – a melodia infinita – empenha-se em 
romper toda uniformidade matemática de tempo e espaço, até 
mesmo em zombar dela às vezes, e ele é prodígio na invenção de 
tais efeitos, que para o ouvido mais velho soam como paradoxos 
e sacrilégios rítmicos (NIETZSCHE. 2008. P. 65). 

  

 Ora, a utilização vez ou outra de uma mistura de compassos, seja a 
intercalações da rítmica binária, ternária ou quaternária, ou mesmo utilizá-las 
ao mesmo tempo, mostra a fraqueza métrica, ou seja, evidencia uma décadence 
rítmica, por assim dizer. Voltando, ainda, no livro de Fernando de Moraes 
Barros: “Localizar-se no tempo musical implica, igualmente, relacionar-se de 
forma projetiva com os sons de uma dada melodia...” (p. 131). Assim, como não 
podemos agir ativamente frente ao objeto – a música -, temos nossos sentidos 
confundidos, como um enfermo ou como um homem embriagado que não 
consegue mais compor ativamente um delineamento temporal. O que nos 
viabiliza entender quando Nietzsche nos fala: “Estou longe de olhar 
passivamente, enquanto esse décadent nos estraga a saúde – e a música, além 
disso!”. (NIETZSCHE. 1999, p, 18). 
 O problema da arte wagneriana não se fecha, segundo lemos na obra de 
Nietzsche, em si mesmo. Ela procura para si transmitir essa disritmia instintual 
aos seus ouvintes, isto é, comunicá-la fisiologicamente. Aqui podemos recorrer 
ao que chamamos de falência instintiva no início da nossa pesquisa (p. 8), uma 
vez que, os efeitos dessa arte décadent ultrapassa a esfera artística e aponta para 
uma degeneração do próprio corpo. E Nietzsche vai mais além. Ele fala aqui de 
um corpo histórico, reduzindo ao tema do nosso trabalho: de um ouvido 
histórico. Basta lembrar que já em 1876 o filósofo escreve: 
 

A música, em si, não é tão significativa para o nosso mundo 
interior, tão profundamente tocante, que possa valer como 
linguagem imediata do sentimento; mas sua ligação ancestral 
com a poesia pôs tanto simbolismo no movimento rítmico, na 
intensidade ou fraqueza do tom, que hoje imaginamos ela fale 
diretamente ao nosso íntimo e que dele parta. (NIETZSCHE. 
2008. P. 65). 

 
 Para que haja certa positividade na audição, em outras palavras, para que 
possamos “construir”, “organizar” e “concluir”, é necessária que a música nos 
possibilite, segundo Nietzsche, a percepção de todas suas causas, dado as 
capacidades adquiridas historicamente por essa audição. Apenas assim é 
possível se adentrar a uma massa sonora e não se sentir perdido dentro dela.  
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 Para finalizar, trarei, novamente, o aforismo 134 de Humano, demasiado 
humano II que traduz as principais ideias acerca da “melodia sem fim” e da 
disritmia wagneriana: 
 

Como a alma deve se mover, segundo a nova música – A 
intenção artística que a nova música persegue com o que agora 
é chamado, de maneira vigorosa, porém imprecisa, de “melodia 
infinita”, pode ser esclarecida se imaginamos alguém que entra 
na água, aos poucos deixa se pisar seguramente no fundo e 
afinal se entrega à mercê do elemento que balança: é preciso 
nadar. Na música anterior tinha-se, em gracioso, solene ou 
vivaz movimento, com rapidez ou lentidão, que dançar: a 
medida necessária para isso, a observância de determinados 
graus equivalentes de tempo e força, exigia da alma do ouvinte 
uma contínua ponderação: no contraste entre essa mais fria 
corrente de ar, que vinha da ponderação, e o cálido bafejo do 
entusiasmo musical baseava-se a magia daquela musica – 
Richard Wagner quis outra espécie de movimento da alma que, 
como eu disse, tem afinidade com o nadar e o flutuar. Talvez 
seja esta a mais essencial de suas inovações.  (NIETZSCHE. 
2008. p.65). 

 
 

*** 
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Neste texto questionamos os fundamentos do direito de punir em Rousseau, 
Beccaria e Kant apoiados pela crítica de Foucault à chamada sociedade 
“carcerária”. Em Jean-Jacques Rousseau, Cesare Beccaria e Immanuel Kant 
encontramos em suas ideias os fundamentos do direito soberano de punir seus 
membros. Rousseau entende o crime como rompimento do pacto social e o 
retorno do criminoso ao estado de natureza; como um inimigo em guerra, a 
morte do malfeitor é um direito do soberano. Beccaria posiciona-se contra esta 
ideia e procura pelos fundamentos do direito de punir nos corações dos homens 
e defende uma punição sem aflição da dor ou da morte dos suplícios. Kant 
defende a lei do talião, na qual o criminoso deve pagar pelo crime na mesma 
moeda em que o cometeu. A teoria do contrato social sustenta as concepções 
destes três pensadores. Em outra direção, numa visão crítica destas teorias, 
encontramos, na segunda metade do século passado, o trabalho de Michel 
Foucault. Suas críticas seguem a direção de um exame das condições de 
exercício do poder de punir e para tanto se baseiam em um método histórico-
filosófico particular. Por meio desse exame, cujo objeto são as sociedades 
europeias dos séculos XVIII e XIX, o autor expõe os dispositivos institucionais 
que sustentam e fundamentam as suas práticas punitivas. Identifica, assim, 
duas grandes formas de punição: a da vingança pública, própria do poder 
monárquico, que imperou até o século XVIII, e outra, a do aprisionamento, 
instaurada no século XIX. Com a emergência dessa nova forma de poder, que 
concebe o criminoso como um “bem” social, a medicina passa a ocupar um lugar 
central na prática penal. Foucault demonstra, também, que o delinquente é 
criado pela prisão e a mantém em funcionamento. Mas, por meio de uma ampla 
rede institucional, a violência e o excesso que estão atrelados ao exercício do 
poder de punir são mascarados e, ao mesmo tempo, legitimados, o que torna 
impossível, em tese, a revolta popular como a suscitada contra o poder 
monárquico. A função da punição na sociedade carcerária passa a ser, então, a 
de reeducar o criminoso e torná-lo produtivo outra vez, desde que todos os 
procedimentos sejam velados. A sua legitimidade e o seu fundamento 
repousam, em última análise, na teoria do contrato social. Certamente, muitas 
insuficiências do cárcere na realização de seus objetivos podem ser apontadas 
em sua história. Com tudo isto, pergunta-se sobre os limites desse modelo 
penal. 
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Uma observação das diferentes formas de punir os criminosos pode 
ser um exercício interessante. As legislações e as práticas punitivas são tão 
diversas que um mesmo criminoso sofre diferentes penas pelo mesmo crime, 
dependendo das leis do país onde cometeu. Diversas são as formas de punir: 
uma simples multa, uma admoestação, uma retaliação, a lei de talião, os 
trabalhos forçados, a prisão, a morte. E muitas são as opiniões em torno do 
tema que parece não haver uma solução ou consenso para o tratamento 
dispensado pelos Estados aos criminosos. Inúmeras são as discussões em torno 
das penas capitais, das prisões perpétuas, da redução da maioridade penal, do 
fracasso do sistema penitenciário.  

Na história da filosofia as execuções de Sócrates e de Giordano Bruno 
são, talvez, as melhores figuras para representar a questão do direito de punir. 
Sócrates condenado a beber cicuta e Bruno queimado na fogueira da Inquisição 
ilustram como a pena de morte pode ser aplicada sobre os indivíduos. Ambos 
são condenados à morte por suas ideias, mas o modo como são executados são 
bem distintos. Sócrates toma sua dose final após filosofar com seus amigos. 
Bruno é acusado de heresia e queimado vivo numa execução dolorosa e violenta, 
ao olhos do público.  Estes são ilustres exemplos sobre como a morte pode ser 
uma punição para os homens.  

Sobre o direito estatal de punir, que pode afligir a todos os cidadãos, 
se levantam questões sobre as quais se debruçaram grandes filósofos. E no 
intuito de lançar luzes sobre a questão, realizaremos uma pequena análise de 
algumas das linhas traçadas sobre o assunto. Entre estes filósofos se destacam 
Rousseau, Beccaria e Kant no século XVIII e Foucault no século passado. Para 
direcionar a invesigação e orientar nosso trajeto forjamos alguns problemas em 
torno dos fundamentos do direito de punir. Assim, perguntamos: qual a 
legitimidade do direito de punir? Onde se fundamenta tal direito? Qual a função 
da punição? Pode o Estado supliciar, dispor da liberdade, da vida, e de outros 
direitos de seus membros?  

* 
 

Seguindo a ordem cronológica temos, em 1762, a publicação da obra 
Do Contrato Social pelo filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau, um dos 
principais representantes do que se chama por contratualismo, ou seja, A lei 
aparece como o princípio para se punir um crime.  Livro de estimado valor 
perante os estudiosos da filosofia política e dos teóricos sociais. No Livro II, 
capítulo V - “Do direito de vida e de morte”, Rousseau expressa sua concepção 
sobre o poder soberano perante a ameaça criminosa dos cidadãos:  

 

Ademais, qualquer malfeitor, torna-se rebelde e traidor da 
pátria, deixa de seu um seu membro ao violar suas leis e até lhe 
move guerra. A conservação do Estado é incompatível com a 
sua, sendo preciso que um dos dois pereça, e, quando se faz que 
um culpado morra, é menos como cidadão do que como 
inimigo. Os processos e o julgamento são as provas e a 
declaração de ter ele rompido o contrato social, não sendo mais, 
consequentemente, membro do Estado. Ora, como ele se 
reconhecera tal ao menos por sua residência, deve ser isolado 
pelo exílio, como infrator do pacto, ou pela morte, como inimigo 
público. Porque , não sendo tal inimigo uma pessoa moral, mas 
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um homem, então o direito da guerra é de matar o vencido. 
(ROUSSEAU, 1978, p. 52).  
 

Nota-se que Rousseau entende o crime como o rompimento do 
contrato social. Contrato o qual visa a conservação dos contratantes. O 
criminoso além de um traidor da pátria, é um inimigo a ser combatido, um mal 
a ser eliminado. Como diz o filósofo genebrino: “Quem deseja conservar sua 
vida à custa dos outros, também deve dá-la por eles quando necessário” 
(ROUSSEAU, 1978, p. 51-2). Se levarmos em conta a metáfora do Estado como 
um corpo que tem seus membros constituídos pela união dos cidadãos, o crime 
pode ser entendido como uma doença, como um desequilíbrio e uma 
iniquidade. Para que o Estado não sucumba é necessário combater o criminoso 
como quem combate uma doença. O soberano ao matar o criminoso, este 
homem que volta ao estado de natureza, o extingue como faz o cirurgião ao 
retirar o membro canceroso antes que o mal se espalhe e o corpo inteiro ceda à 
morte. O Estado enquanto parte maior, enquanto todo, é mais importante que a 
extinção de alguns de seus membros; sua permanência sobrepõe-se à 
permanência dos criminosos no seio da pátria.  

Dois anos mais tarde, em 1764, Cesare Beccaria em Dos delitos e das 
Penas assinala o que Foucault (2004) chamou de suavização das penas. A 
punição não deve ser mais um ato de brutalidade e violência, como foi a 
execução de Giordano Bruno; é no coração do homem, segundo Beccaria, que se 
deve procurar os “preceitos essenciais do direito de punir”. Apresenta sua 
concepção de uma punição justa no trecho seguinte: 

 

[...] ainda que a atrocidade das penas não fosse reprovada pela 
filosofia, que é a mãe das virtudes benéficas e, por esse motivo, 
esclarecida, que prefere governar homens felizes e livres a 
dominar covardemente um rebanho de tímidos escravos; ainda 
que os castigos cruéis não se opusessem diretamente ao bem 
público e à finalidade que se lhes atribui, a de obstar os crimes, 
será suficientemente provar que essa crueldade é inútil, para 
considera-la então odiosa, revoltante, em desacordo com a 
justiça e com a natureza mesma do contrato social. (BECCARIA, 
2007, p. 21). 
 

Também temos neste filósofo a concepção do contrato social. 
Seguindo as sementes lançadas por Rousseau, Beccaria entende que os homens 
primeiros, em estado selvagem, foram forçados a se agrupar em sociedades para 
a satisfação de suas necessidades. os temores e inimigos levaram estes homens a 
sacrificar parte de sua liberdade ao bem geral; a soma dessas partes de liberdade 
constitui a soberania na nação. Para Beccaria (2007, 19) “a reunião de todas 
essas pequenas parcelas de liberdade constitui o fundamento do direito de 
punir. Todo exercício do poder que deste fundamento se afastar constitui abuso 
e não justiça.”  

Beccaria observa que a finalidade de uma pena não é torturar ou 
afligir um ser sensível, mas impedir o culpado de tornar-se prejudicial à 
sociedade e de afastar os demais cidadãos do caminho do crime; as penalidades 
e suas aplicações devem ser proporcionais aos delitos e gerar no espírito público 
“a impressão mais eficaz e mais durável” sem marcar de modo cruel o corpo do 
condenado. A punição apresenta uma dupla tarefa em um único ato: a de evitar 
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que o criminoso recomece e que novos cidadãos se iniciem nas atividades 
criminosas.  Além disso, é importante ressaltar a posição contrária à  pena de 
morte assumida pelo italiano: 

 
A pena de morte, pois, não se apoia em nenhum direito. É 
guerra que se declara a um cidadão pelo país, que considera 
necessária ou útil a eliminação desse cidadão. Se eu provar, 
contudo que a morte nada tem de útil ou de necessário, 
ganharei a causa da humanidade. (BECCARIA, 2007, p. 52) 

 

Immanuel Kant, em 1797, dedica algumas páginas de sua A 
Metafísica dos Costumes sobre o tema. Para Kant “o direito de punir é o direito 
detido por um chefe de Estado relativamente a um súdito de infligir-lhe dor por 
ter este cometido um crime.” (KANT, 2003, p. 174). É interessante notar que 
Kant está defendendo os suplícios, a aflição da dor, do castigo corporal, uma 
punição que, dependendo do caso, pode ser violenta, sangrenta e mortal, em 
fins do século XVIII e sob os auspícios da Aufklärung. Para Kant o crime é 
entendido como uma “violação da lei pública que torna alguém que a comente 
inapto à cidadania” (KANT, 2003, p. 174).  

A lei do talião, entretanto, é defendida por Kant. A medida da 
punição se encontra, assim, no crime cometido. A punição deve ser tamanha 
correspondente ao tamanho do crime. Mas, a justiça não deve ser entendida 
como algo a ser feito com as próprias mãos, no estilo “olho por olho, dente por 
dente”, como uma vindita pessoal; ao contrário, deve ser aplicada por um 
tribunal. Ninguém estará autorizado a matar ou afligir qualquer pena, exceto o 
juiz, o único capaz de aplicar a pena justa em cada caso e de acordo com o talião. 
Diz Kant: 

Este ajuste da punição ao crime, que só pode ocorrer pelas mãos 
de um juiz impondo a sentença de morte de acordo com a 
estrita lei de talião, se manifesta pelo fato de somente mediante 
esta ser uma sentença de morte pronunciada para todo 
criminosos proporcionalmente à sua perversidade interior 
(mesmo quando o crime não for assassinato, mas um outro 
contra o Estado que só pode ser punido com a morte). (KANT, 
2003, p. 176).  
 

Rousseau, Beccaria e Kant. Três ilustres pensadores que se 
debruçaram sobre o problema dos crimes e do direito do Estado de punir seus 
cidadãos. Rousseau defende a pena de morte e a guerra ao traídor da pátria, ao 
que rompe o contrato social. Beccaria se apoia no discurso do coração para 
posicionar-se contra a pena de morte e defender uma suavização das penas. 
Kant defende a lei do talião e a dor como resposta ao crime. Três posições 
distintas para uma resposta aos crimes.  

Entretanto, salvo as particularidades concernentes às concepções do 
conhecimento para estes autores, os fundamentos do direito de punir estão 
alicerçados no contrato social. As diferenças dizem respeito ao modo como cada 
pensador encara a questão. Por exemplo, Kant pretende que a sua doutrina do 
direito se funde no criticismo, ou seja, de modo a priori, sem levar em conta 
qualquer conhecimento antropológico ou histórico do homem como fazem 
Rousseau e Beccaria. Para estes, a pressuposição de um estado de natureza que 
se torna insuportável, como um estado anterior ao estado social, e as condições 
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dos homens que em toda parte se encontram sob os grilhões e sob as tenazes, 
parecem ser os pressupostos de suas concepções penais. Sobre este tema é 
necessário outra investigação, que por ora adiamos. 

 
* 
 

Avançando um pouco, mas sem deixar de levar em conta as 
concepções destes filósofos do século XVIII apresentadas acima, passamos a 
contemplar o trabalho do filósofo francês Michel Foucault. Para isto, 
trataremos, nesta breve exposição, especialmente das publicações de Vigiar e 
Punir (1975/2004) e A Verdade e as Formas Jurídicas (1973/2005), com o 
auxílio do resumo de um curso dado por Foucault no Collège de France sobre o 
tema, a saber, A Sociedade Punitiva (1974/2000), disponível no volume I da 
versão americana dos Ditos e Escritos de Foucault (RABINOW, 2000). 

Nestas obras se observa uma aguçada análise histórico-filosófica 
das práticas punitivas das sociedades europeias a partir de meados do século 
XVIII: o cume desta discussão repousará sobre o alastramento do cárcere nas 
sociedades do século XX, também chamadas por Foucault, sob a forma de um 
conceito geral, de “sociedades carcerárias”. E a introdução do cárcere não 
deixou de trazer disfunções ao sistema penal e à sociedade (FOUCAULT, 2000). 
Assim, nesta parte do texto, apresentaremos, de forma sucinta, a contribuição 
de Foucault ao debate sobre o direito de punir e coroaremos a discussão com 
um retorno ao questionamento inicial a partir do interior da própria obra do 
autor, a qual, conforme entendemos, permite lançar um novo olhar sobre 
aquelas questões. 

Segundo Foucault (2004) ocorreram algumas alterações na organização 
do sistema judiciário e penal em diversos países do mundo, datadas do final do 
século XVIII e início do século XIX. Períodos correspondentes às publicações de 
Kant, Beccaria e Rousseau trazidas anteriormente. Assim, o pensador francês 
observa na formulação da lei penal a previsão protetiva do corpo social36, 

 

A lei penal deve ser feita de tal maneira que o dano causado pelo 
indivíduo à sociedade seja apagado; se isso não for possível, é 
preciso que o dano não possa mais ser recomeçado pelo 
indivíduo em questão ou por outro. A lei penal deve reparar o 
mal ou impedir que males semelhantes possam ser cometidos 
contra o corpo social (FOUCAULT, 2005, p. 82) 
  

Em Vigiar e Punir Foucault contrapõe à cena da execução de 
Damiens ao regulamento da “Casa dos Jovens Detentos de Paris”. Estas 
representam as duas formas de punição encontradas na França em meados do 
século XVIII e início do século XIX: a punição pelo suplício e a punição pela 
utilização do tempo. A mudança nas formas de punição, de uma vingança 
pública e sangrenta (como eram o suplícios) para o aprisionamento (com a 

                                                 
36 Isto está de acordo com o que ora apresentamos sob as ideias daqueles pensadores. Assim, 
podemos notar a concepção que melhor se ajusta ao texto de Foucault. Para Kant a sanção a 
punição consiste apenas em infligir dor no condenado, por meio da lei de talião; O genebrino 
pensa no criminoso como um inimigo de guerra; Beccaria apresenta a  pena como um elemento 
capaz de interromper o crime atual e evitar a ocorrência de novos crimes, por meio da 
representação pública dos castigos. Assim, Beccaria parece ter tido maior sucesso na aplicação 
efetiva de suas ideias na formulação da legislação penal. 
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marca do humanismo), revela uma redistribuição da justiça com os executores 
das penas, que passam a ter autonomia perante os juízes. Nesse ínterim, entre 
as divisões dos papéis, surge a questão do caráter “terapêutico” das penas e da 
relação entre a prisão e a medicina. Afirma Foucault: “E acima desta 
distribuição dos papéis se realiza a negação teórica: o essencial da pena que nós, 
juízes, infligimos não creiais que consista em punir; o essencial é procurar 
corrigir, reeducar, ‘curar’” (FOUCAULT, 2004, p.13).  

Da punição de Damiens à punição por meio da utilização do tempo, 
Foucault (2004, p. 126) descreve três sistemas judiciários que se podia 
encontrar neste período: a) o direito monárquico, b) o projeto dos juristas 
reformadores e c) o projeto da instituição carcerária. No primeiro caso, o poder 
é exercido pelo próprio soberano, num nível acima das leis, sobre o corpo do 
sentenciado e com a intencionalidade de marcá-lo; a punição é um grande 
espetáculo, causa de horror ao público. No segundo, a punição é utilizada como 
procedimento de requalificação dos indivíduos como sujeitos de direitos, para 
que sejam readequados à sociedade; utiliza-se de sinais (representações) que 
devem circular rapidamente pela cena do castigo; a aceitação deve ser, por meio 
da objetivação dos meios de aplicação do poder, universal. Por fim, no último, é 
a técnica de coerção imediata dos indivíduos que se aplica na punição; o corpo 
deve ser treinado: a aplicação, que é gerida pela administração, deve deixar 
traços no hábito, no comportamento, do indivíduo. Dentre eles, o segundo ficou 
restrito à idealidade dos juristas teóricos; o terceiro, com efeito, suplantou o 
primeiro nas modificações ocorridas entre o século XVIII e o XIX, motivadas, 
em grande parte, pela revolta da sociedade contra a tirania das penas. 

No seio das sociedades modernas emergiu uma nova relação entre o 
poder político e os corpos – nessa estrutura de relações que Foucault chama de 
“física do poder” –, quando a prisão sobrepõe-se à tortura enquanto forma de 
punição, e a medicina passa a ocupar um lugar central na prática penal: como 
uma “ciência da normalidade dos corpos” (FOUCAULT, 2000, p. 35). O 
propósito da medicina deve ser, pois, o de fornecer à punição o seu estatuto de 
cura. Afinal, se, no período que vai da Idade Média até o século XVIII, como se 
pode observar nas obras dos autores analisados anteriormente, a punição visava 
à extirpação do mal causado pelo criminoso à sociedade, frente à qual se 
passava como inimigo, a partir da reforma e do projeto de instituição carcerária 
o criminoso, diferentemente, passa a ser visto como um “bem”, como algo útil à 
sociedade. Por isto, a finalidade da punição passa a ser a readaptação do 
indivíduo. O seu corpo deve, então, servir outra vez como força de trabalho, 
deve ser readaptado para o labor. Para este fim, foi necessário, como 
demonstrou Foucault, o desenvolvimento de saberes específicos sobre o corpo e 
de uma série de práticas “terapêuticas” para reabilitá-los e reengajá-los na 
atividade laboral. É isto o que Foucault descreve como os dispositivos de 
normalização originados na sociedade carcerária, por meio dos quais a 
disciplina é exercida (FOUCAULT, 2004). 
                É importante notar que as relações entre o poder político e os 
corpos, tais como estão presentes nessa nova forma de relação da lei com o 
criminoso, transcendem o domínio específico do corpo e se atualiza em uma 
série de práticas de coerção, de controle e de subjetivação por meio das quais o 
poder é exercido sobre os corpos. Com isto, a forma com que a física se 
apresenta é modificada no início do século XIX, em conjunto com o 
desenvolvimento de uma série de estruturas estatais. Estas motivações dão 
origem a uma série de novas “disciplinas” descritas por Foucault (2000): a) uma 
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nova óptica, responsável pela vigilância, pela observação e transmissão de 
comportamentos, pela organização da força policial, pela instituição de um 
sistema de registros, com arquivos individualizados, e pelo estabelecimento do 
panopticismo; b) uma nova mecânica, responsável pelo isolamento e pelo 
reagrupamento dos indivíduos, pela localização dos corpos, pela utilização 
mensurada dos corpos, pelo monitoramento e pela melhoria da produção – “em 
suma, a disposição de toda uma disciplina da vida, do tempo, e das energias” 
(FOUCAULT, 2000, p. 35), e; c) uma nova fisiologia, que define padrões, exclui 
e rejeita o que não está de acordo com eles e, além disso, estabelece mecanismos 
para reestabelecê-los por meio de intervenções que, como diz Foucault (2000), 
são “ambiguamente terapêuticas e punitivas” (p. 35). 
                O objeto da prisão é a delinquência. Mas, nos alerta Foucault, não 
se deve fazer confusão quanto a este termo: ele não designa o delinquente, o 
sujeito que possui diferenças sociais e psicológicas com relação ao corpo social e 
que é objeto da repressão penal; ao contrário, designa o sistema com dois pólos 
acoplados: penalidade-delinquente. Isso significa que a instituição penal cria 
uma categoria de indivíduos que, com ela, forma um par orgânico e, por isto, 
não é plenamente corrigida, mas reincide e, assim, mantém o circuito em ação. 
Ou ainda, a prisão cria a população marginal que é usada, pelas amarras do 
poder, para “exercer pressão sobre as ‘irregularidades’ ou ‘ilegalidades’ que não 
podem ser toleradas” (FOUCAULT, 2000, p. 36). 

A prática penal da prisão e, junto com ela, a prática disciplinar das 
instituições parapenais (de apoio) passou a se interessar pela anormalidade; é 
organizado, assim, um saber “individualizante”, cujo objeto deixa de ser o crime 
e desliza mais para os perigos que um indivíduo pode apresentar, e uma prática 
constante de observação. Foi no interior desta trama que, segundo Foucault, as 
ciências do homem desempenharam um papel de suma importância: medindo, 
classificando e separando as características humanas,  a partir da qual a 
aplicação do poder se torna mais precisa. 

Na época recente, o alastramento das instituições coercitivas, do 
cárcere e de outras instituições parapenais que, indiretamente, servem-lhe de 
apoio, ou, dito de outro modo, o arquipélago carcerário, leva ao mascaramento 
da violência e do excesso que estão atrelados ao exercício do poder de punir ao 
mesmo tempo em que o legitima (FOUCAULT, 2004, pp. 286-287). Quer dizer, 
a economia política envolvida no jogo dessas instituições e no modo como agem 
sobre os indivíduos permite camuflar o próprio poder de punir, esconder a 
violência e o excesso na aplicação da pena. Um indivíduo, desde que nasce, está 
submetido à malha destas instituições; se, no percurso de sua vida, ele tramita 
quase que invisivelmente entre uma instituição parapenal, cujo objetivo é evitar 
a prisão, e a prisão propriamente dita, que visa fazê-lo cumprir pena por uma 
infração cometida, é porque a própria trama das relações de poder está disposta 
de modo que torna oculto o procedimento penal e, também, justifica-o 
moralmente.  

Evitando os perigos de revolta popular que puderam ser identificados, 
por exemplo, na prática punitiva do direito monárquico, o poder de punir torna-
se, então, aceitável com a generalidade carcerária. Nas palavras de Foucault, 
 

[...] em sua função, esse poder de punir não é essencialmente 
diferente do de curar ou educar. Recebe destes e de sua tarefa 
menor e inferior uma garantia que vem de baixo, mas nem por 
isso menos importante, pois é o socorro da técnica e da 
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racionalidade. O carcerário “naturaliza” o poder legal de punir, 
como “legaliza” o poder técnico de disciplinar. 
Homogeneizando-os assim, apagando o que possa haver de 
violento em um e de arbitrário no outro, atenuando os efeitos de 
revolta que ambos possam suscitar, tornando 
consequentemente inúteis sua exasperação e excesso, fazendo 
circular de um para o outro os mesmos métodos calculados, 
mecânicos e discretos, o carcerário permite a realização daquela 
grande “economia” do poder, cuja fórmula o século XVIII 
procurou, quando veio à tona o problema da acumulação e da 
gestão útil dos homens (2004, p. 287). 

  
         Em suma, na sociedade carcerária (isto é, um pouco esta na qual nos 
localizamos), a função da punição – e aqui retornamos a uma das questões 
iniciais deste trabalho – é a de reeducar e curar o criminoso, a de readaptá-lo ao 
trabalho e ao convívio social, a de torná-lo, mais uma vez, um corpo dócil e útil 
aos fins sociais, os quais giram em torno de um impulso motriz há muito 
conhecido pelos críticos sociais: o lucro37[1]. A sua eficácia, de outro modo, é 
questionável em termos individuais. Antes mesmo da prisão se tornar uma 
realidade o seu sucesso era questionado, principalmente a respeito do exercício 
pedagógico realizado em seu interior (Cf. FOUCAULT, 2000, p. 25). Poderíamos 
fazer uma série de questões com relação aos fins da prisão: A prisão permite a 
plena aplicação da lei? A prisão realmente alcança o fim de promover o 
isolamento ou, pelo contrário, cria uma nova comunidade para os criminosos? 
Que tipo de condições fornece aos criminosos? Muitas vezes não são melhores 
do que as dos pobres e operários? A educação e a cura pretendidas pelo cárcere 
cumprem os seus objetivos ou, pelo contrário, são tão fracassados a ponto de 
lhes fornecer novas rotas na vida do crime, aumentar os seus vícios e a sua 
infâmia? Todas estas questões podem ser encontradas nas críticas feitas por 
juristas do século XIX ao projeto, então nascente, da instituição carcerária 
(FOUCAULT, 2000; 2004). 

Em seu texto de comentário aos 30 anos de Vigiar e Punir, Juarez Cirino 
Santos (2005) separa aqueles objetivos ideológicos do sistema carcerário, de 
repressão e redução da criminalidade (correção do criminoso), dos objetivos 
reais do sistema carcerário, de repressão seletiva da criminalidade e de 
organização da delinquência (tática política de submissão). Segundo ele, o 
fracasso da prisão se refere aos objetivos ideológicos, enquanto que a gestão 
diferencial da criminalidade, componente de seus objetivos reais, constitui o 
“incontestável êxito histórico da prisão” (SANTOS, 2005, p. 6). E, a partir disto 
e de um questionamento sobre os fundamentos do direito de punir, ele 
questiona se a prisão poderia ser abolida em nossa sociedade. A sua conclusão é 
a de que precisamos de algo diferente, ou mesmo de algo que, além de ser um 
Direito Penal melhor, seja melhor do que o próprio Direito Penal (SANTOS, 
2005, p. 7). 

                                                 
37 “[...] na posição central que ocupa, ela [a prisão] não está sozinha, mas ligada a toda uma série 
de outros dispositivos “carcerários”, aparentemente bem diversos – pois se destinam a aliviar, a 
curar, a socorrer –, mas que tendem todos como ela a exercer um poder de normalização. [...] 
aquilo sobre o qual se aplicam esses dispositivos não são as transgressões em relação a uma lei 
“central”, mas em torno do aparelho de produção – o “comércio” e a “indústria” –, toda uma 
multiplicidade de ilegalidades, com sua diversidade de natureza e de origem, seu papel 
específico no lucro, e o destino diferente que lhes é dado pelos mecanismos punitivos” 
(FOUCAULT, 2004, p. 291). 



 

 
 

126 

         Sem nos imiscuirmos na discussão de se essa alternativa é mesmo 
possível, visto termos apresentado o pensamento de um autor que, 
aparentemente, não se compromete em apresentar alternativas a alguns 
problemas históricos38, deixamos a questão da legitimidade do direito de punir, 
apesar de termos apresentado alguma coisa sobre isso anteriormente, ainda que 
de maneira muito introdutória, por conta do próprio Foucault: 
 

Muitas vezes se pergunta como, antes e depois da Revolução, se 
deu um novo fundamento ao direito de punir. E sem dúvida é 
pelo lado da teoria do contrato que se deve procurar a resposta. 
Mas deve-se também e talvez sobretudo fazer a pergunta 
contrária: como se fez para que as pessoas aceitassem o poder 
punir, ou simplesmente, sendo punidos, tolerassem sê-lo. A 
teoria do contrato só pode responder a isto pela ficção de um 
sujeito jurídico que dá aos outros o poder de exercer sobre ele o 
poder que ele próprio detém sobre eles. É bem provável que o 
grande continuum carcerário, que faz se relacionarem o poder 
da disciplina e o da lei, e se estende, sem ruptura, das menores 
coerções, até a grande detenção penal, tenha constituído a dupla 
técnica real e imediatamente material daquela cessão quimérica 
do direito de punir. (FOUCAULT, 2004, p. 287). 

 
 

* 
 

Para finalizar, podemos sintetizar o percurso transcorrido neste texto. 
Partindo da constatação das várias formas de punições e tratamentos 
dispensados pelo Estado àquele que infringem suas leis, questionamos o 
fundamento do direito de punir. Encontramos em Rousseau, Beccaria e Kant 
distintas concepções deste direito e o modo pelo qual o crime deve ser tratado. 
Rousseau toma o crime como um ato de guerra; Beccaria espera que a punição 
evite que o crime recomece, seja pelo criminoso punido ou por outros cidadãos; 
Kant defende a aplicação da dor e de toda uma violência legitimada pela 
aplicação da pena da lei do talião. Numa outra perspectiva encontramos a crítica 
de Foucault ao que foi nominado por sociedade carcerária, ou seja, de uma 
sociedade na qual se visa a “transformação” pedagógica do criminoso por meio 
dos mecanismos de uma física do poder, expressos numa ótica, numa mecânica 
e numa fisiologia, que fariam este trabalho de tornar estes infratores, antes 
relegados à marginalização social, úteis, novamente, aos aparelhos de produção. 
Mas, além disso, estes mecanismos, na verdade, não realizam tal transformação 
como prometem e, sim, fazem surgir uma nova categoria de indivíduos que são 
os delinquentes. Categoria que passa a formar uma comunidade criminosa no 
seio da própria sociedade, no interior das prisões. Contudo, ficamos ainda com 

                                                 
38 Em uma entrevista concedida a Hubert Dreyfus, na qual comenta sobre o seu trabalho, em 
especial a obra A História da Sexualidade, Foucault diz: “Eu não estou procurando uma 
alternativa; não se pode encontrar a solução de um problema na solução de um outro problema 
levantado num outro momento por outras pessoas. Veja bem, o que eu quero fazer não é a 
história das soluções, e esta é a razão pela qual eu não aceito a palavra “alternativa”. Eu gostaria 
de fazer a genealogia dos problemas, das problematizações. Minha opinião é que nem tudo é 
ruim, mas tudo é perigoso, o que não significa exatamente o mesmo que ruim. Se tudo é 
perigoso, então temos sempre algo a fazer. Portanto, minha posição não conduz à apatia, mas ao 
hiperativismo pessimista” (FOUCAULT; DREYFUS; RABINOW, 2005, p. 256). 
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dúvidas sobre a legitimidade do direito de punir, pois parece não haver, mesmo 
que fundamentado na teoria do contrato social, êxito na aplicação das 
penalidades. O que vemos cotidianamente é o aumento da violência e da adesão 
das pessoas, na maioria das vezes jovens, à prática criminosa. Por fim, deixamos 
a seguinte questão: É possível ultrapassar o modelo punitivo e carcerário pelo 
qual tratamos os criminosos? Se sim, como? Se não, estaremos condenados a 
este modelo? 
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A busca do útil/inútil é um problema filosófico. O presente estudo aborda os 
conceitos, objeto, objetivos e finalidade da filosofia nos múltiplos olhares em 
diversos espaços e tempo. A filosofia, aponta o autor, entendida como a 
interpretação da experiência do ser humano individual ou coletivo, no aqui e 
agora, estabelecendo orientação para o futuro da vida em sociedade para a 
práxis, dando forma a ação no cotidiano, é provocada – chamada a dar uma 
resposta para a pergunta: pra que filosofia?  O valor, a importância e utilidade 
da filosofia estão na objetividade e subjetividade que o ser humano vier a dar à 
vida. Se viver faz sentido tem sentido viver livre e autônomo como sujeito 
histórico e plantador de um futuro. 
 

 

 
Na vida o inútil é o mais importante. 

(Raul Seixas, 2009) 
 

 Pra que filosofia? Com o predomínio, no século XXI, do homo 
consumens os efeitos colaterais apareceram em agitações, movimentos, 
inquietações e indignações de caráter individual, coletivo, cognitivo, midiático, 
social ou político, quanto às formas e conteúdo da vida. Há uma demanda por 
filosofia. Mas felizmente não há “commodities” filosóficas nos mercados e 
shopping centers. Embora alguns tentam encapuzar e vende-la aos 
consumidores contumazes da “religion ópio del pueblo” em forma de pílula. A 
busca do útil e do inútil é um problema do cronós, isto é, do tempo que esmaga. 
Dilacera. A ideologia liberal do “viver o aqui e o agora” esconde o éthos do 
consumismo, e que precisa matar o futuro e esconder o passado.   
 O autor compreende a filosofia como a interpretação da experiência do 
ser humano individual ou coletivo, no aqui e agora, estabelecendo orientação 
para o futuro da vida em sociedade para a práxis, dando forma à ação no 
cotidiano. O presente estudo aborda os conceitos, objeto, objetivos e finalidade 
da filosofia nos múltiplos olhares em diversos espaços e tempo.  A filosofia é um 
conhecimento e o conhecimento é vital. Viver é aposta na incerteza, na busca da 
felicidade (eudaimonia, em grego) com liberdade, (Imagem 1) tal como o peixe 
que salta de um recipiente de opressão para outro com maior espaço de 
liberdade e satisfação. 
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Imagem 1: o peixe e a aposta,  (in) zaroio.net 
 

 No cotidiano, na direção do seu carro Prisma, recém comprado, o 
presente autor ouviu com Espanto um barulho Estranho. Indagou: o que é isso? 
Qual a causa? Qual a origem de tal barulho? Parou. Pensou. Procurou dar 
respostas aos espantos e estranhamentos visando retomar a ordem da vida. 
Então, procurou um especialista: o sobrinho Rogério Ferreira, 32 anos, 
eletricista desde os 12 anos, aprendiz do pai, preceptor, José Luis Ferreira (-
1955+2010), servidor público eletricista. O jovem cientista de automotiva 
adentrou no veículo, ligou-o e saiu dirigindo pelas ruas do bairro. Com os 
sentidos aguçados – em especial a audição – conforme espanto e estranhamento 
do reclamante. Circulou pelas ruas, em silêncio profundo e meditação budista. 
Após cinco minutos estacionou o Prisma cinza e em trinta segundos de reflexão 
– o voltar-se para si mesmo, associando e relacionando os dados 
fenomenológicos, os saberes utilitário-prático, as experiências de vida - 
sentenciou uma hipótese: “considerando um carro funcionando em perfeito 
estado, conforme modelo construído, há uma desordem no veículo, causa ou 
produtor de tal barulho estranho”. E continuou com os processos de 
investigação que o senso comum, o bom senso, o senso crítico e o conhecimento 
científico, já previsto no século XVII por René Descartes (1596-1650). Tomou as 
medidas científicas e os procedimentos técnicos e resolveu o problema do 
veículo citado. Urge algumas perguntas. 
 A primeira delas: como o jovem especialista automotivo des-cobriu o 
problema do veículo? O que o motivou foi a busca, de forma racional, lógica, 
sistemática e coerente, da ordem na desordem visando a satisfação de 
necessidades. E aí está a utilidade do saber. Ao refletir sobre suas práticas o 
indivíduo transforma e produz novas práticas. Retorno, pra que a filosofia?  No 
ato de conhecer, inicialmente pelo contato imediato com o mundo, na busca de 
elucidar a realidade, o indivíduo persegue a verdade, não pode ficar apenas na 
experiência sensível, mas torná-la condição para a apreensão da essência das 
coisas.  Apreender a essência significa captar o seu sentido e significado – o real.  
“Pois a essência não se manifesta de maneira direta e imediata através de sua 
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aparência, que é a prática cotidiana – longe de mostrá-la de modo transparente, 
o que faz é ocultá-la” (VAZQUEZ, 1968, p. 7).  
 A segunda pergunta evocada: qual a teoria do conhecimento que 
proporcionou a des-coberta ou construção e entendimento do nexo do 
problema?  A filosofia, enquanto modo de pensar o mundo e as coisas de forma 
crítica, coerente e lógica proporcionou o entendimento de seu significado 
produzindo uma visão de mundo, homem e sociedade direcionando o agir no 
cotidiano. A amiga da sabedoria, à luz do entendimento, direcionou o 
pensamento, no ato de reunir dados e orientado por um processo metodológico, 
aos elementos do objeto de investigação.  O como o jovem eletricista descobriu o 
problema do veículo advém da ciência e esta advém do senso comum transposto 
em bom senso. Na busca de solução de problemas a ciência metodologicamente 
imputa técnicas. A filosofia das ciências especula sobre os seus conceitos, 
diretrizes, métodos e fins.  
 A terceira pergunta: qual o objetivo e o exercício da filosofia? Segundo 
Gramsci (1978), é a elevação da compreensão do senso comum para uma 
concepção crítica da filosofia da práxis, isto é, “conduzi-los a uma concepção de 
vida superior” (p.20), visando forjar um bloco intelectual-moral que torne 
politicamente possível um programa intelectual de massa e não apenas de 
pequenos grupos intelectuais. 
 Os objetos da reflexão filosófica são os sentidos, significados e os valores 
que direcionam a vida e a prática humana (LUCKESI, 1996, p.87). A filosofia 
proporciona reflexão do existir humano na história com sentido.  Tal como a 
pergunta do historiador espanhol e colonizador do Caribe, Fernández de Oviedo 
(1478-1557): “Os índios são homens?” tal pergunta é, são europeus, assim sendo 
animais racionais (DUSSEL, 1980, p. 9). A resposta dada na prática na América 
Latina e Caribe foi de exploração, dominação, do culto sobre o inculto, do 
moderno sobre o atrasado, do centro para a periferia. Refletir sobre o existir 
humano na história é uma tarefa da filosofia, pois o ato de viver já está posto na 
percepção do ser.  
 Se não percebermos que nossa produção de pensamento é um outro 
pensamento, é “liminar” e “subalterno” continuaremos utilizando as categorias 
do outro, do colonizador, afirma Osman (2011, p.70). A superação da 
“ninguendade brasileira”, conforme Darcy Ribeiro (1995), com uma identidade 
inacabada, inclonclusa, sempre por se fazer, é também uma exigência filosófica. 
Ninguendade39 é o termo criado pelo antropólogo Darcy Ribeiro para definir os 
filhos de mulheres indígenas com homens lusitanos que fizeram parte do 
período do Brasil Colônia. 
 O agir humano no dia-a-dia é movido, em sua maioria, por um nível de 
entendimento fragmentário, incoerente e ilógico, fruto da vivência espontânea e 
sem elaboração crítica (LUCKESI, 1996, p.40). O filósofo italiano, Antonio 
Gramsci(1891-1937), afirmou que todos os seres humanos são filósofos(1978, 
p.11).  
 

Após, demonstrar que todos os homens são filósofos, ainda que 
a seu modo, inconscientemente (porque, inclusive na mais 
simples manifestação de uma atividade intelectual qualquer, na 
‘linguagem’, está contida uma determinada concepção do 
mundo), [...] (GRAMSCI, 1978, p. 11). 

                                                 
39 Como referência a música de Arnaldo Antunes “Inclassificáveis’(1996).  
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 Mas há no agir humano uma insatisfação nas premissas do senso 
comum e necessidade de salto de nível para o pensamento crítico. É papel dos 
intelectuais orgânicos propiciarem condições para a mudança de nível de 
entendimento e compreensão do cotidiano e alteração de conduta na sociedade. 
A transição do ser humano do reino da necessidade-egoístico para o reino da 
liberdade firma na práxis, isto é, no agir-pensado e no pensar-agindo40, 
dialeticamente. O reino da necessidade compreende, segundo a visão marxiana, 
o mundo da luta pela sobrevivência, reprodução material e biológica da 
existência, exigência imediata; o reino da liberdade é o momento de ausência de 
submissão, de servidão e determinação, em que o ser humano transcende das 
necessidades materiais para as espirituais, da singularidade para a 
universalidade. É o momento da tomada de consciência de si e para si e de um 
ser para o outro. Liberdade como condição de autonomia e independência.  Daí 
a conjugação entre o pensar, sentir, dizer e agir, com sentido e significado, 
denominado de práxis41.  Então, a possibilidade de um outro mundo assenta, na 
visão gramsciana (2006, p. 56),  por meio da hegemonia e da vontade coletiva 
como ação dos sujeitos históricos, e na construção de uma sociedade regulada 
(COUTINHO, 2011, p.114), no quadro da filosofia da práxis. Na sociedade 
complexa capitalista o jogo das classes dominante e dirigente é de cimentar os 
interesses econômicos e políticos42 por meio do consentimento das classes 
subalternas (dominada e dirigida) dispondo dos meios: os aparelhos privados 
de hegemonia (MCS, escola/universidades, igrejas, família, associações, direito, 
etc) e seus intelectuais orgânicos. Os grupos subalternos, na busca e satisfação 
de seus interesses, entram em contradição, conflito e luta com o grupo 
dominante. Os intelectuais orgânicos dos dominados43 e dirigidos promovem e 
articulam a síntese da vontade civil - como vontade geral – lastreado por uma 
concepção de mundo, ser humano e sociedade como sujeitos históricos, 
superando o senso comum por um conhecimento crítico, com autonomia e 
liberdade. Segundo Gramsci(2006)44 os grupos dominados por meio do 
moderno príncipe, o partido político, promovem ações visando assumir a 
condição de bloco histórico dominante e dirigente, hegemônico, na execução de 
um projeto de uma nova sociedade, como expressão da vontade coletiva.  Há 
necessidade de conceber o desenvolvimento político, afirma Gramsci (1978), do 
conceito de hegemonia na sua dimensão filosófica e não apenas no sentido 
pragmático, isto “implica e supõe necessariamente uma unidade intelectual e 

                                                 
40 A compreensão crítica de si mesma é obtida através de uma luta de hegemonias políticas, de 
direções contrastantes (governado-governante; dirigente-dirigido; coerção-subalternidade), 
primeira no campo da ética, depois no da política, atingindo uma elaboração superior da própria 
concepção do real. A primeira fase é a tomada de consciência, de forma progressiva, de que faz 
parte de um determinado grupo social, ou força hegemônica. A unidade teoria e prática não é 
mecânica, mas é um processo histórico que inicia com o senso de “distinção”, de “separação”, de 
independência instintiva e progride até a possessão real e completa de uma concepção de 
mundo coerente e unitária, conforme Gramsci (1978, p. 21). 
41 Cf. op.cit. VAZQUEZ, p. 68. 
42 Os interesses das classes burguesas são egoístas e particulares, assentam nas relações de 
produção de desigualdade e na propriedade privada, geradoras de conflitos sociais.  
43 É um grupo social promotor de um movimento cultural de unidade entre teoria e prática, 
superação dos interesses imediato-corporativo para interesses nacionais, de toda a sociedade, 
cimentando o consentimento.  
44 Gramsci, Cadernos do cárcere, vol. 3, p. 48.  
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uma ética adequadas a uma concepção do real que superou o senso comum e 
tornou-se crítica, mesmo que dentro de limites ainda restritos”(GRAMSCI, 
1978, p. 21). 
 O neoliberalismo com sua ditadura dos mercados buscam a hegemonia 
assentado na dimensão imediata-egoísta tolhendo a possibilidade da liberdade e 
do trabalho como autopoésis.  
 A exigência do viver é a resolução de problemas e neste quadro estampa 
a sutil utilidade da filosofia. A produção do pensamento tem como causa o 
problema. Rubem Alves (2008, p.10) indagou: qual a razão do problema? A 
atitude fundamental do pensar é perguntar. Perguntar sobre o caminho 
navegante sem um mapa ou bússola. O filosofar é intrínseco ao ser humano que 
precisa aprender e apreender como exigência filosófica. Assim o filosofar ajuda 
a fazer a melhor escolha, a opção mais eficaz no cotidiano.  
 Há uma exigência séria no procedimento do filosofar: o distanciamento 
das certezas. O jovem eletricista, acima citado, visando dotar de sentido e 
significado, e diante do problema, teve que postar-se distância da certeza, 
segundo o princípio socrático “só sei que nada sei”. A certeza é, segundo 
Descartes (na obra Princípios da Filosofia  –  4ª parte),  a plena posse da 
verdade. É o estágio “quando pensamos que não é absolutamente possível que a 
coisa seja diferente do que a julgamos". O filosofar propicia condições de 
distanciamento da certeza e do objeto na busca da Verdade.  
 O fim do capitalismo parece para muitos o fim do mundo, no 
contraponto do Fukuyama (1992) em 1990 afirmava que o capitalismo era o fim 
da história. A pergunta urge: como é possível para a sociedade ocidental 
enfrentar o fim dos tempos? Aponta Zizek (2012) que o capitalismo global está 
vivendo a sua crise final, “ao ponto zero apocalíptico” e é preciso uma aceitação 
ativa e não passiva45.  A reflexão crítica leva ao engajamento para uma ‘virada na 
direção do entusiasmo “emancipatório” e “o ponto de partida desse processo é 
nos apavorarmos com nós mesmos”(p.93). Para sairmos do processo 
emancipatório adormecido para a “idéia de comunismo” e “é preciso crer para 
ver”. O futuro utópico nos apresenta, diante de nós, num presente adormecido. 
Cabe refletir criticamente e agir. 
 Para quê filosofia? Em outras palavras - no ambiente de uma sociedade 
regida por um grupo social dominante e dirigente sob uma razão epistemológica 
cientificista, e com uma concepção política e econômica (neo) liberal – qual a 
utilidade?  que uso e proveito o capital faz da filosofia? Se o capital domina a 
ciência, esta depende de questões filosóficas, que se solidifica nos pressupostos 
da filosofia: a verdade, o conhecimento, o pensamento racional, os 
procedimentos para o conhecer e outros, afirma Chauí (2005, p.19)  Para muitos 
a filosofia é uma arte do bem-viver ou o viver virtuoso e conforme Platão “é um 
saber verdadeiro para viver numa sociedade justa e feliz” na obra República. A 
ênfase está na moral e na ética. A filosofia transcende tal redução.  
 O utilitarismo, na diversidade de versões, enquanto ética da utilidade 
assenta-se no princípio de que uma  

 
ação será moralmente boa na medida em que o saldo líquido de 
felicidade ou de bem-estar decorrente de sua realização (ou de 
conformação à regra) for maior que o resultado e qualquer ação 

                                                 
45 Zizek, na op. cit, (2012) faz uma analogia entre o processo de aceitação do fim dos tempos e o 
esquema das cinco etapas do luto, da psicóloga suiça E. Kubler-Ross: negação, raiva, depressão, 
barganha e aceitação.  
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ou regra alternativa e disponível ao agente (CARVALHO, 2000, 
p.100). 

 
 

 Assim a utilidade da filosofia não é indiferente ao bem-estar das 
pessoas, ou a felicidade, conforme Aristóteles(2008, p. 25), na obra Ética a 
Nicômaco. A utilidade está na função das conseqüências do bem, isto é que o 
bem dos indivíduos deve ser maximizado e a dor ou sofrimento minimizado, 
conforme os utilitaristas46. A ênfase está na sua qualidade. 
 Noutro campo, o economista político Karl Marx (1818-1883) declarou 
na Ideologia Alemã (MARX;ENGELS, 1984, p.111) “os filósofos tem apenas 
interpretado o mundo de maneiras diferentes; a questão, porém, é transformá-
lo”, na sua crítica a filosofia hegeliana e aos filósofos que se limita a interpretar. 
Adota a dialética de Hegel como método de análise da realidade e de uma nova 
interpretação da história. Concebe que as coisas mudam, se contrapõem e se 
interligam; a realidade material forma as idéias; o trabalho tem valor social; o 
Estado é um instrumento de dominação; a ideologia revela o que oculta. Em 
Marx o fundamento ontológico do ser social (LUKÁCS, 1978, p.38) assenta na 
produção social de sua existência material, cuja centralidade está no trabalho. A 
existência precede a essência, escreve Sartre (1905-1980), filósofo francês na 
obra O existencialismo é um humanismo (2010). Ao contrário do que alguns 
marxistas, na década de 1940, acusava-o de pessimista e que impulsionava uma 
atitude do ser humano ao descompromisso com a solidariedade e ação social 
Sartre afirma que toda ação é humana. O homem existe no mundo, surge para 
depois se definir, para depois poder dizer o que é a humanidade. 
 A filosofia tem a centralidade na práxis, isto é, na articulação teoria e 
prática, como: i)- crítica do existente; ii)- plantante de um projeto, idéia ou 
utopia de emancipação social, humana e de uma nova sociedade alternativa, 
desejável, possível e realizável (VAZQUEZ, 2006, pp.192-193); iii)- como 
conhecimento da realidade a transformar e das possibilidades de 
transformação. O conhecimento em si não garante mudanças, mas integrado ao 
processo prático de transformação tendo em vista o projeto alternativo de 
sociedade. E por último, iv)- como prática política transformadora. A prática é o 
elemento determinante que confluem os outros aspectos e lhe da unidade.  
 Enfim o valor, importância e utilidade da filosofia estão na objetividade 
e subjetividade que o ser humano da à vida. Na confluência entre o pensamento 
que articula-se com o fazer prático-instrumental, com o fazer-ético, axiológico e 
epistemológico – na dimensão especulativa – infere no concreto com suas 
múltiplas determinações como elucidação do real. Dialeticamente o concreto 
desdobra-se no concreto-pensado, na busca da compreensão do ser, das coisas, 
fatos ou acontecimentos na sua totalidade. Em suma, se viver faz sentido tem 
sentido viver. A filosofia é a grande mediadora de tal processo, em que a 
compulsão do ser humano na vida social para o econômico é integrado com o 
gozo (o jouissange freudiano). O caminhar com sentido e significado se faz no 
gozo da vida. O futuro é uma aposta feita e fundada do agir no presente. 
  

 

 

                                                 
46 Os expoentes do utilitarismo são Jeremy Bentham (1748-1832) e John Stuart Mill(1806-
1873), com a ética dos resultados. 



 

 
 

135 

REFERÊNCIAS 

 

ALVES, Rubem. (2008) Filosofia da ciência: introdução ao jogo e suas 
regras. São Paulo, Loyola. 
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. (2008) 3ªed. São Paulo, Martin Claret. 
CAROS AMIGOS ESPECIAL (2009) (revista). 20 anos Raul Seixas. São 
Paulo, Casa Amarela, ano XIII, n.48. agosto. 
CARVALHO, Maria Cecília M. (2000) Por uma ética ilustrada e progressista: 
uma defesa do utilitarismo. In. OLIVEIRA, Manfredo A. de. Correntes 
fundamentais da ética contemporânea. 2ªed. Petrópolis, Vozes, pp. 99-
117. 
CD. Arnaldo Antunes. Inclassificáveis. CD “O Silêncio”. BMG, 1996, música nº 
66738954. 
CHAUÍ, Marilena. (2005) Convite à filosofia. 13ªed. São Paulo, Ática. 
COUTINHO, Carlos N. (2011) De Rousseau a Gramsci: ensaios de teoria 
política. São Pau(1998) Princípios da filosofia. São Paulo, Martins Fontes. 
DUSSEL. Enrique. (1980) Filosofia da libertação na América Latina. São 
Paulo, Loyola.  
FUKUYAMA, Yoshiriro F. (1992) O fim da história e o último homem. Rio 

de Janeiro: Rocco. 

GRAMSCI, Antonio. (1978) Concepção Dialética da História. Rio de 
Janeiro, Civilização Brasileira.  
______. (2006) Cadernos do Cárcere, v.2. Rio de Janeiro, Civilização 
Brasileira. 
______. (2011) Cadernos do Cárcere, v.3. Rio de Janeiro, Civilização 
Brasileira. 
LUCKESI, C. C.& PASSOS, E. S. (1996) Introdução à filosofia: aprendendo 
a pensar. 2ª ed. São Paulo, Cortez.  
LUKÁCS, Georg. (1978) As Bases Ontológicas do Pensamento e da 
Atividade do Homem. Temas de Ciências Humanas n. 4. Tradução de C.N. 
Coutinho. São Paulo, Livraria Editora Ciências Humanas. 
OSMAN, Elzahran R. (2011) Desde que filosofamos? Revista Inquietude, 
Goiânia, vol. 2, nº 2, ago/dez. p. 53-71. 
PLATÃO. (2006) República. São Paulo, Martin Claret. 
SARTRE, J.P. (2010) O existencialimo é um humanismo. Petrópolis, 
Vozes. 
VÁZQUEZ, Adolfo S. (2006) A ética e o marxismo. In. BORON, AMADEO, 
GONZÁLEZ. A teoria marxista hoje: problemas e perspectivas. Buenos 
Aires, Clacso, pp.192-193. 
______. (1968) VAZQUEZ, Adolfo Sanches. Filosofia da práxis. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra. 
ZIZEK, Slavoj. (2012) Vivendo no fim dos tempos. São Paulo, Boitempo. 
 
Nota: 
1. A imagem utilizada no texto foi retirada do seguinte site:  
http://zaroio.net/br/imagem/26213/peixe_saltando_copo_agua_aquario/- 
Acesso em 30/07/2012. 

 
 
 

http://zaroio.net/br/imagem/26213/peixe_saltando_copo_agua_aquario/


 

 
 

136 

A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO: VÁRIAS ABORDAGENS 
 
 
 

Rita de Cassia Bighetti Saran 
Centro universitário Moura Lacerda 

 
 
 

INTRODUÇÃO. 
 
  
Para fins de pesquisa, a expressão ciências humanas refere-se aos estudos que 
tem o ser humano como objeto de pesquisa. O ser humano, por sua vez, é 
dotado de uma subjetividade construída a partir do meio cultural que está 
inserido. Através da linguagem, o homem vai se significando e identificando-se. 
No pós-estruturalismo, muitos teóricos rompem com a concepção cartesiana de 
sujeito, através da qual se busca o estabelecimento de uma verdade absoluta e 
universal a respeito do homem, do certo e do errado. A fim de fazer uma 
reflexão sobre a constituição do sujeito, este texto procura abordagens de 
diferentes teóricos sobre os conceitos de sujeito, subjetividade e identidade 
para, em seguida, relacioná-los com o projeto de mestrado do autor (do autor 
deste texto). 
 

1. CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO, SUBJETIVIDADE E 
IDENTIDADE EM SARTRE: UMA ABORDAGEM A PARTIR DE 
KÁTIA MAHEIRIE. 

 
 Parafraseando estudos de Maheire (Sartre apud Maheire, 2002), para 
Sartre, o homem adquire consciência ou constrói sua subjetividade a partir do 
momento em que percebe a existência do objeto. É a consciência que dá sentido 
ao objeto, isto é, significa o mundo. Defende, assim, que toda consciência é 
consciência de alguma coisa. A partir do momento que nasce, o homem, nas 
suas primeiras percepções, começa a elaborar sua psique humana, ou seja, a sua 
consciência. Nessa perspectiva, a consciência é anterior ao conhecimento, quer 
dizer, esse tem a possibilidade de advir dela. 
 A partir da percepção que a consciência tem do objeto, decorre a 
percepção daquilo que ela não é (negação). Esse objeto é chamado por Sartre de 
ser em-si. Através da negação, o sujeito vai construindo significados para o 
mundo e para si, construindo sua subjetividade, a qual busca a objetividade. Ou 
seja, a subjetividade busca o objeto, ou melhor, quer alcançar aquilo que não se 
é (o desejo de ser). Sartre denominou essa busca de projeto 

 A busca pelo o objeto, pelo que não se é, nunca se concretiza, pois a 
consciência não se transforma no objeto, não se coisifica. Isso faz com que a 
subjetividade seja sempre incompleta e em eterno movimento dialético: o eu ou 
a identidade do sujeito são decorrentes da relação corpo (objetividade) e 
consciência(subjetividade). O homem vai experimentando o mundo, os 
objetos,utilizando a percepção, a imaginação e a reflexão, emoção, criatividade, 
indo além do intelectual. Ele rompe com o modelo cartesiano que relaciona o 
existir com o pensar (dicotomia razão/emoção) 
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Inserido em um contexto, o sujeito, juntamente com seu passado, lança-
se à busca do novo, ao projeto(subjetividade objetivada), superando-se,indo em 
direção ao futuro, ao que está por realizar. 

Relacionando-se no mundo, o homem cria significações próprias para os 
objetos e, juntamente com suas ações e gestos, vai se compondo como um todo, 
isto é objetivando-se como sujeito. 

 O sujeito construído dentro do coletivo é produto dele e, ao mesmo 
tempo, pode modificá-lo de forma mais ou menos efetiva dependendo de suas 
escolhas, de seu projeto. A escolha, que ocorre dentro de determinadas 
possibilidades, é a objetivação da subjetividade: eterno movimento dialético do 
objetivo e do subjetivo, o subjetivar-se (negação) e o objetivar-se novamente, ou 
seja, interiorizar-se e exteriorizar-se na coletividade, transformando-a sua 
história e a dos outros. Nesse processo, o sujeito constrói-se quando significa os 
objetos coletivos. Em cada ato humano, está a subjetividade objetivada, 
interferindo na história. 

Embora Sartre não fale em identidade, o conceito em questão é dotado de 
várias significações e contradições. Partindo da perspectiva dialética de 
diferença e igualdade, de acordo com Ciampa(1997), ossujeitos vão igualando-se 
e diferenciando-se dos diversos grupos que participam. Assim tem-se uma 
identidade múltipla, mutável e una ao mesmo tempo. 

Para lago (1996), a identidade também é polissêmica e tem utilidade no 
convívio com os grupos onde o sujeito percebe a realidade social e, ao mesmo 
tempo, diferencia-se dos outros, individualizando-se. 

O sociólogo Sousa Santos (1995),da mesma maneira que os teóricos 
acima, conceitua identidade como algo em constante construção, sendo uma 
necessidade ligada à proteção para um grupo ou coletividade, porém não tem 
uma solidez, é transitória. 

 Para Sawaia (1996,1999), identidade permite localizar o grupo no tempo 
e no espaço, ao mesmotempo que marca aquilo que é individual e coletivo, o que 
é igual e diferente, estático e múltiplo, sendo caracterizada pela polaridade. Esse 
movimento oposto permite ao homem refletir, emocionar, transformar-se e 
transformar o meio. 

Vendo a identidade desse ponto de vista dialético, pode-se dizer que aqui 
também é a consciência que constrói e desconstrói a identidade, num processo 
inacabado. 

 

2 A PRODUÇÃO SOCIAL DA IDENTIDADE E DA DIFERENÇA: UMA 
ABORDAGEM A PARTIR DE STUART HALL E KATHRYN 
WOODWARD. 
 
 Segundo Stuart Hall e Kathryn Woodward, embora as questões do 
multiculturalismo e das diferenças estejam sendo tão abordadas, ainda não há 
uma teoria da identidade e da diferença. De modo geral, recomenda-se postura 
de respeito e de tolerância diante da diversidade e da diferença, porém o mais 
importante seria teorizar, levantar questões sobre a abrangência da identidade e 
da diferença. 
 Num primeiro momento, pode- se pensar identidade simplesmente como 
aquilo que se é (sou negro), de forma autossuficiente e, nesse caso, a diferença é 
aquilo que o outro é (ela é italiana). Identidade e diferença são inseparáveis e 
estão em estreita relação: afirmar uma diferença significa negar uma identidade, 



 

 
 

138 

mas, no geral, a diferença é um produto derivado da identidade. A identidade é 
a referência: a partir daquilo que somos, definimos o que não somos. No 
entanto, em uma outra perspectiva, identidade e diferença são mutuamente 
determinadas e é a diferença que vem em primeiro lugar. 
 Identidade e diferença são produções culturais, não são elementos 
naturais, e são criadas pela linguagem no ato da fala. De acordo com o linguista 
Ferdinand Saussure, a linguagem é fundamentalmente um sistema de 
diferenças: quando usamos o signo “vaca”, por exemplo, ele só faz sentido a 
partir de uma cadeia infinita de signos que não são vaca. Aqui observamos a 
noção de diferença como referência para o funcionamento da língua... 
 A linguagem, no entanto, é uma estrutura instável. O signo tem a função 
de representar algo, porém não é a coisa representada, mas nos passa a ilusão 
de ver o signo como a presença. Presença essa impossível e, por isso, o signo 
sempre vai depender de um processo de diferenciação que Derrida 
complementa com a ideia de traço: o signo nunca poderá ser reduzido àquilo 
que ele representa, ou seja, a si mesmo. Assim, ele é marcado por aquilo que ele 
substitui e por aquilo que ele não é. É a identidade marcada por aquilo que ela 
não é, isto é, a diferença. A definição de algo só existe em função do outro, a 
presença da coisa é indefinidamente adiada, gerando instabilidade. Se 
identidade e diferença são definidas por meio da linguagem, são, também, 
instáveis, uma vez que uma afirmação só tem sentido dentro de uma cadeia de 
signos, juntamente com outras afirmações que apontam a diferença através da 
negação.  
 Diferença e identidade não são, portanto, seres da natureza e sim 
produções culturais realizadas através da linguagem. Sendo uma relação social, 
está submersa em relações de poder dentro de uma hierarquia, de forma 
assimétrica. Ao afirmar uma identidade, o sujeito está se inserindo em uma 
competição maior por outros recursos simbólicos e materiais da sociedade. O 
poder marca as diferenciações, produzindo a identidade e a diferença. Existem 
inúmeras formas de marcar diferenciações: incluir/excluir(estes pertencem, 
aqueles não); demarcar fronteiras (“nós” e “eles”); normalizar (“nós somos 
normais; eles são anormais) etc. 
   Demarcar fronteira, dividindo o mundo entre nós e eles, e, de certa 
forma, classificando e criando grupos sociais, significa hierarquizar e atribuir 
diferentes valores aos grupos. De acordo com Derrida, em uma posição binária 
(branco/negro, por exemplo) um dos termos é sempre privilegiado. Nesse 
sentido é que deve ser questionada a identidade e a diferença. Hierarquizar uma 
norma é uma forma imperceptível de manifestação do poder. A identidade 
normal adquire força e passa a ser vista como a identidade. Assim, por exemplo, 
é a sexualidade homossexual que é sexualizada e não a heterossexual. Nessa 
perspectiva binária, para se chegar a definições, é preciso colocar os dois 
opostos como complementares. Assim, para caracterizar o que é normal, tem-se 
que definir o que é anormal. 
 A fixação de uma identidade, tal como ocorre com a linguagem, é 
instável. Porém, existem mecanismos que tentam fixá-las, impondo um modelo: 
o uso da biologia para fixar uma identidade de gênero, apelar para mitos 
fundadores no caso das identidades nacionais, apelar para a natureza para fixar 
a inferioridade da mulher. Por outro lado, existem movimentos que 
desestabilizam as identidades hegemônicas e subordinadas. É o caso dos 
movimentos demográficos gerando processos de hibridização. A fragilidade das 
identidades se acentua nas linhas de fronteiras.  A ameaça maior surge quando 
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uma teorização cultural não cruza a fronteira e não se fixa em nenhuma das 
oposições binárias: a teoria quer coloca em questionamento a construção social 
sobre gênero e sexualidade,comprovando, de certa forma, o caráter imposto, de 
forma forçada, das identidades fixas. 
 Sendo a identidade um significado construído culturalmente, ela está 
ligada a sistemas de representação. Entendendo aqui representação não como 
uma forma de apreender o real, mas como qualquer sistema de significação que 
permite atribuir sentido através do sistema linguístico e cultural, sendo, 
portanto, arbitrário, instável e ligado ao poder. É preciso perceber os sistemas 
de representação que estão por trás da identidade e da diferença atribuindo 
sentido. 
  Apenas descrever os processos discursivos e linguísticos que produzem 
identidades é uma forma de fixá-las. Já o conceito de performatividademostra o 
conceito de identidade como um movimento de transformação, produção e 
interrupção. 
 J.A. Austin (1998) vê a linguagem que, além de descrever, possui 
categorias que indicam ação (“Eu vos declaro marido e mulher’), consideradas 
proposições performativas. Porém, num sentido ampliado, sentenças descritivas 
acabam se tornando performativas, pois, pela sua repetida enunciação, acabam 
se tornando um fato (“João é pouco inteligente”). De acordo com Judith Butler, 
a incessante repetição de um enunciado é que vai contribuir no processo de 
produção  de identidade. Porém, essa repetição poder ser interrompida, 
questionada e contestada, surgindo, assim, a possibilidade de instauração de 
identidades não ligadas ao poder, uma vez que mostram, dessa forma, as 
diferenças que existem. 
 De acordo com a teorização cultural contemporânea, segundo a qual 
identidade e diferença são produzidas dentro de uma relação de poder, não se 
pode abordaro multiculturalismo em educação simplesmente como uma 
questão de tolerância e respeito. É necessário questionar como a identidade e 
diferençasão produzidas, quais são os mecanismos e as instituições envolvidas 
no processo. O outro cultural questiona a nossa identidade, mas cruza o nosso 
caminho nessa teia de relações que estamos inseridos. O outro, o diferente 
reprimido e ignorado, em certo momento, volta reforçado, gerando confrontos. 
Uma política pedagógica que explore o campo da identidade além das verdades 
construídas artificialmente, isto é, abrindo fronteiras e propagando o outro lado. 
 

3 A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO A PARTIR DE MICHEL FOUCAULT 
(REFERÊNCIA A NOSSO PORJETO). 
 

O filósofo francês Michel Foucault (1926-1984) nasceu na França e 
estudou na Escola Normal Superior de Paris, diplomando-se em psicologia e 
psicopatologia. Em 1951, passa a dar aulas de psicologia na Escola Superior. Ele 
recebeu influências de Jacques Lacan, aproximando-se de Nietzche o qual 
dialoga com sua obra para realização de seu trabalho. Estudou Janet, Piaget, 
Lacan, Freud 

Construiu uma filosofia inovadora, criando diferentes concepções de 
poder, saber, sujeito, notando-se que embora muitos autores o tenham 
enquadrado como estruturalista, Foucault rejeitou de forma veemente essa 
classificação. 
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Eu não vejo quem possa ser mais antiestruturalista do que eu. 
Deixem-me proclamar, de uma vez para sempre, que eu não sou 
em estruturalista. 
Não sou, de modo algum, um estruturalista, já que os 
estruturalistas, dos anos 50 e 60, tinham essencialmente como 
alvo definir um método que fosse, senão universalmente válido, 
ao menos geralmente válido para todo uma série de objetos 
diferentes: a linguagem, os discursos literários, os relatos 
míticos, a iconografia, a arquitetura...Esse não é absolutamente 
o meu problema. 
Eu acuso explicitamente de mentir, e de mentir 
desavergonhadamente, pessoas como Piaget que dizem que eu 
sou um estruturalista. Piaget não pode tê-lo dito senão por 
engano ou por estupidez: eu deixo a ele a escolha.  
(VEIGA-NETO, 2003, p.28)      
 

 
Opõe-se, também, ao modelo cartesiano o qual o sujeito é o produtor do 

conhecimento: o objeto é submisso ao sujeito, que pode modificá-lo e atingira 
verdade. Descartes defende que a verdade só é alcançada através do 
conhecimento e da razão e o sujeito se constitui a partir da sua relação com a 
verdade antes da sua relação com o mundo, com o outro. A verdade, derivada da 
razão, tem, aqui, caráter universal. Para Foucault, no entanto, não existe a 
noção de um homem único e universal e sim sujeitos que vão se constituindo a 
partir da interação do meio cultural que está imerso e estão em constante 
construção. 

Diz Veiga Neto que “a crítica foucaultiana racionalidade moderna não 
quer jogar fora a própria racionalidade, mas quer sim, colocar em xeque a ideia 
iluminista , unificadora e totalitária de Razão”(Veiga Neto,2003,p.23). 

Para Foucault, o indivíduo, imerso em um meio cultural, está submisso a 
discursos que veiculam saberes e ditam normas de comportamento. Toda essa 
estrutura é alimentada por relação de poder na qual ocorre a ação de uns sobre 
os outros. Essa ação decorre de sistemas de diferenças existentes em dado 
contexto cultural. Porém, nessas relações de poder há o movimento de 
resistência, invertendo-as, gerando uma liberdade que surge no interior dessas 
relações. 

Embora as relações de poder existam nos intercâmbios cotidianos, as 
instituições são os grandes pilares na produção de relações de poder que 
surgiram em função das sociedades disciplinares. Foi uma maneira de cercar o 
indivíduo em espaços fechados (família, escola, fábrica, prisão, hospital), 
possibilitando, assim, classificação e maior controle sobre os indivíduos. 

 
Ampliou-se subitamente por todo o corpo social; encontrou 
apoio numa multiplicidade de instituições. E, em vez de um 
poder pastoral e um poder político, mais ou menos ligados um 
ao outro, mais ou menos rivais, havia uma tática 
individualizante que caracterizava uma série de poderes: da 
família, da medicina, da psiquiatria, da educação e dos 
empregadores. (VEIGA-NETO, 2003, p.69)     
  

  De acordo com Foucault, o sujeito é historicamente constituído, 
porém o sujeito moderno se constrói no interior dessas relações de poderes 
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presentes em instituições e a educação moderna acontece nesses espaços 
fechados. 
  Diz Foucault: 
 

...sabe-se que a educação, embora seja, de direito, o 
instrumento graças ao qual todo indivíduo, em uma sociedade 
como a nossa, pode ter acesso a qualquer tipo de discurso, 
segue, em sua distribuição, no que permite e no que impede, as 
linhas que estão marcadas pela distância, pelas oposições e lutas 
sociais. Todo sistema de educação é uma maneira política de 
manter ou modificar a apropriação dos discursos, com os 
saberes e os poderes que eles trazem consigo. (FOUCAULT, 
p.43-44)  

  

  Para compreender o processo de construção de subjetividade 
sexual do aluno, é preciso que se estude como acontecem essas relações dentro 
da instituição escola e qual está sendo a postura do professor dentro dessa 
hierarquia.  Através das concepções de arqueologia e genealogia do filósofo é 
possível analisar essas questões. 
  Arqueologia pode ser entendida como recurso utilizado para situar 
o aparecimento e transformações dos saberes. Para isso, ele parte da análise de 
retalhos históricos tidos como insignificantes e não de grandes fatos históricos 
oficiais. 
  A análise arqueológica busca determinar as regras que fazem parte 
de uma formação discursiva e, a partir dessas normas é possível determinar 
como o indivíduo vai se constituir. No caso da pesquisa que guiará nossa 
dissertação47, pretende-se detectar quais são as formações discursivas e como 
elas se cruzam, relacionadas à sexualidade, existentes na instituição escolar que 
interferem nas práticas do professor e na construção da subjetividade sexual do 
aluno. 

  
    O uso da palavra arqueologia indica que se trata de um 
procedimento de escavar verticalmente as camadas 
descontínuas de discursos já pronunciados, muitas vezes de 
discurso do passado, a fim de trazer à luz fragmentos de ideias, 
conceitos, discursos talvez já esquecidos.  A partir desses 
fragmentos- muitas vezes aparentemente desprezíveis- pode-se 
compreender as epistemes antigas ou mesmo a nossa própria 
epistemologia e entender “como (e logo em seguida por que os 
saberes apareciam e se transformavam “. A metonímia 
implicada na palavra arqueologia se insere bem na tendência 
pós-moderna de dar relevo às partes, tantas vezes tidas como 
insignificantes, para tentar articulá-la e montar o todo. Mas esse 
todo não reintroduz a idéia de totalidade no sentido cartesiano. 
O todo não pode ser pensado antes, com um modelo prévio que 
se pensou e que se confirma após a montagem, já que isso seria 
a recuperação cartesiana do todo a partir das partes. (VEIGA-
NETO, 2003, p.45-46)   
 

                                                 
47

É preciso lembrar que, como mencionamos em nossa introdução, o presente trabalho, embora tenha seu 

caráter de independência, está relacionado à nossa dissertação.  
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Foucault combina o conceito de arqueologia com a genealogia que seria 
considerada uma outra fase de seu trabalho. 

A genealogia procura interpretar como, em que ponto surge uma 
formação discursiva e se difunde na rede social. Ela não está preocupada em 
encontrar origens históricas para explicar o presente, mas sim em captar 
ângulos históricos que não são encontrados na história tradicionale, a partir 
daí, desvendar invenções, ou melhor, verdades que nos foram e continuam 
sendo impostas e nos subjetivando (vontade de verdade). 

 
Examina o processo, enquanto a arqueologia examina o” 
momento”, por mais que estendido no tempo possa ser esse 
momento. A genealogia nos oferece uma perspectiva 
processual da teia discursiva, em contraste com uma 
perspectiva arqueológica, que nos fornece um instantâneo, um 
corte através do nexo discursivo. (VEIGA-NETO, 2003, p.63)      
 

 Assim, a análise arqueológica (saberes) juntamente com a genealógica 
(poderes),podem explicar o processo de subjetivação do aluno e a situação do 
professor. Até que ponto o professor é amarrado com as verdades construídas 
pelo saber e pelo poder, principalmente no que tangencia a sexualidade. 
 
 

CONCLUSÃO 

 

Não se pode pensar educação desvinculada de subjetividade, assim como 
não se pode pensar subjetividade sem refletir sobre sexualidade. Além da 
dimensão biológica, o homem constitui-se a partir de um contexto social, 
cultural e, portanto, coletivo. 
 Ao pesquisar fenômenos relacionados à subjetividade e, por extensão, à 
sexualidade, é importante ampliar a visão sobre o tema. Assim, analisar 
antinomias possibilita ao pesquisador aumentar suas possibilidades de 
comparar, investigar e apreender dados de forma muito mais fundamentada. 
 Foucault e Sartre combatem o cartesianismo e defendem que a 
constituição do sujeito se dá numa relação do sujeito com o seu meio 
sociocultural, é um processo constante de construção. Porém, em Sartreo sujeito 
significa o mundoem um movimento dialético (subjetividade-objetividade), atua 
sobre ele, faz escolhas e transcende a realidade. De maneira oposto, Foucaultvê 
um sujeito construído e preso a práticas discursivas, um ser assujeitado. A 
constituição da subjetividade, aqui, é totalmente fabricada. O sujeito passa a ser 
o objeto do conhecimento e historicamente constituído. 
 De acordo com Foucault, é através das instituições que as relações de 
poder são fortalecidas e mais controladas, posto que são estruturas fechadas e 
hierarquizadas. Dentro dessas estruturas, dispositivos teóricos são criados, 
lançando “verdades” e criando fronteiras sobre o que é normal e o que é 
anormal, produzindo a identidade e a diferença. 
 Porém, Foucault admitiu que o homem, ao compreender que está preso 
em uma rede permeada por relação de poderes, pode trabalhar no sentido de 
mudar sua postura diante dessas imposições. Pode-se perceber aqui, talvez, leve 
ponto de encontro entre os dois teóricos, uma vez que Sartre mostra um sujeito 
que atua, supera e transforma. 
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 Assim, essas antinomias sobre a constituição do sujeito ajudam no 
seguinte sentido: ao mesmo tempo em que ampliam o campo de informações do 
pesquisador, através de comparações, fornecem a ele condições de limitar e 
confirmar a linha que quer seguir para atingir o seu objetivo nas questões que 
envolvem subjetividade e sexualidade na instituição escola. 
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O presente trabalho apresenta uma analise sobre a tragédia Antígone, na qual 
abordaremos a defesa pela dignidade humana, como um antecedente dos 
direitos humanos declarados na Revolução Francesa. A tragédia narra a morte 
dos irmãos Polinice e Etéocles, um deles é castigado por assassinar o irmão, 
assim o rei Creonte proíbe enterrar Polinice. Antígone desobedece ao rei e dá 
honras fúnebres ao irmão. Ela é presa e condenada à morte, sem embargo, a 
jovem não se atemoriza e enfrenta ao tirano. Depois da morte de Antígone, seu 
noivo Hémom, filho de Creonte, suicida-se traz chegar tarde e não poder salvar 
a jovem. O rei Creonte é testemunha desta desgraça e, finalmente, arrependido 
lamenta as consequências de suas decisões. O rei cheio de dor observa que uma 
vez desencadeada a tragédia, não existe arrependimento que salve a desgraça. 
Antígone traz uma reflexão sobre a lei positiva e a ética. Analisamos a dignidade 
humana que tem uma origem ética. A tragédia Antígone narra a luta de uma 
jovem por preservar a dignidade do irmão que mesmo assassino e morto, não 
perdeu sua condição humana o que o faz merecedor de respeito. Antígone 
também mostra a luta pela democracia, pela preservação e o respeito dos seus 
membros e valores. A democracia entra em conflito com a tirania, porque os 
tiranos querem fazer sua vontade, em nome do bem do povo. E por último, 
veremos como o dilema ético, que desencadeia a tragédia, cega e confunde ao 
ser humano, que perde o rumo de seus valores e sobrepõe seus interesses, sua 
vaidade por sob sua obrigação moral e respeito aos outros.  
 
 

 
INTRODUÇÃO 

 
 
 
 

Falar de fundamentos dos Direitos Humanos nos remete a uma reflexão 
sobre o conceito de fundamento. Na Metafísica, Aristóteles, atribui a arquê 
várias acepções, entre elas, o de ponto de partida de um movimento físico ou 
intelectual (ARISTÓTELES, 2002). A palavra pode ser usada como causa de 
movimento ou de transformação, como princípio ou fonte de onde derivam o ser 
ou o conhecimento, ou seja, como a condição da existência de algo. Temos, pois, 
que em Aristóteles princípio ou fundamento significam essencialmente a fonte 
ou origem.  

Neste sentido, mesmo considerando que o surgimento dos direitos 
humanos acontece na modernidade, com a declaração dos direitos o homem e 
do cidadão, observamos que, falar dos Direitos humanos é tratar sobre a 
construção histórica que fortalece a proteção da dignidade humana (BOBBIO, 
1992).  

O tema da dignidade humana está contido em muitos documentos 
jurídicos, em constituições nacionais, assim como em diversos códigos 
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deontológicos. Apesar disso, ainda que é um conceito controvertido dentro das 
sociedades democráticas contemporâneas e a prática está longe de ser realizada, 
por essa razão o tema tratado é pertinente.  
Abordar os princípios ou fundamentos gregos dos Direitos humanos implica 
observar a condição humana e os problemas que enfrenta. Neste sentido, 
iniciamos com uma breve reflexão sobre o conceito de dignidade humana.  
 

A DIGNIDADE HUMANA 

 

 
O conceito de dignidade humana se vai construindo na luta permanente contra 
a discriminação e a exclusão ao longo dos séculos. Entendida assim, a luta pelos 
direitos humanos remonta às primeiras confrontações pelo reconhecimento da 
dignidade humana. Sendo assim, tentaremos observar as disputas pelo 
reconhecimento da dignidade humana. 

Na tradição grega, a dignidade humana está acima de todas as criaturas, 
na Antígona o Coro manifesta: 
 

Coro - Numerosas são as maravilhas da natureza, mas de 
todas, a maior é o Homem! Singrando os mares espumosos, 
impelido pelos ventos do sul, ele avança, e arrosta as vagas 
imensas que rugem ao redor! Gê, a suprema divindade, que a 
todas as mais supera, na sua eternidade, ele a corta com suas 
charruas, que, de ano em ano, vão e vêm, revolvendo e 
fertilizando o solo, graças à força das alimárias! A tribo dos 
pássaros ligeiros, ele a captura, ele a domina; as hordas de 
animais selvagens, e de viventes das águas do mar, o Homem 
imaginoso as prende nas malhas de suas redes. E amansa, 
igualmente, o animal agreste, bem como o dócil cavalo, que o 
conduzirá, sob o jugo e os freios, que o prendem dos dois lados; 
bem assim o touro bravio das campinas. E a língua, o 
pensamento alado, e os costumes moralizados, tudo isso ele 
aprendeu! (SÓFOCLES, 2008, p. 7). 

 

Os gregos situam o ser humano numa ordem superior, sobre todas as outras 
criaturas. Ele é visto como a melhor das maravilhas da natureza, que captura, 
domina e amansa, ele aprende línguas, pensamentos e até moral. Essas 
características fazem do homem um ser singular e o colocam em uma situação 
superior. E esta ordem “natural” deve ser respeitada.  

A racionalidade é uma das características humanas e a tradição ocidental 
sempre a considerou como atributo essencial do homem. E desta maneira, ele 
manifesta seus atributos e façanhas: 
 

Embora de muitas doenças, contra as quais nada se podia fazer 
outrora, já se descobriu remédio eficaz para a cura. Industrioso 
e hábil, ele se dirige, ora para o bem... Ora para o mal... 
Confundindo as leis da natureza, e também as leis divinas a que 
jurou obedecer, quando está à frente de uma cidade, muita vez. 
(SÓFOCLES, 2008, p. 7). 
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Dentro de todas suas habilidades, o homem é capaz de tornar-se indigno e 
pratica o mal ou decidir-se pelo bem, seja como for, a natureza faz dele um ser 
essencialmente moral, de tal maneira que, todo o seu comportamento está 
sempre sujeito a um juízo sobre o bem e o mal. Este é mais um elemento 
componente da natureza humana, tomando-se agora a palavra no seu sentido 
ambíguo, tanto de louvor quanto de reprovação. E esta natureza tem que ser 
respeitada e, continua humana mesmo optando pelo bem nem pelo mal. Essa 
opção faz parte da dignidade humana. 
 Nenhum outro ser, no mundo, pode ser apreciado em termos de poder ser, que 
vai desde a bondade até a maldade. Há mesmo, na história da antropologia 
filosófica, correntes de opinião que sustentam ora o caráter radicalmente mau, 
como Hobbes. Ora a índole essencialmente boa do ser humano, como Rousseau.  
Para tratar a natureza humana e tentar fundamentar a sua dignidade, a 
antropologia filosófica contemporânea estabelece um largo consenso sobre 
algumas características próprias do homem, a saber, a liberdade como fonte da 
vida ética, a autoconsciência, a sociabilidade, a historicidade e a unicidade 
existencial do ser humano.  
 

ANTIGONE E A DIGNIDADE HUMANA 

 
A tragédia de Antígone é um exemplo clássico da procura dos direitos 

fundamentais baseados na dignidade humana.  
Antígona é uma princesa, filha de Édipo, irmão de Ismênia, Etéocles e 

Polinice. Com a morte do pai, os dois irmãos, Etéocles e Polinice envolvem-se 
em uma luta mortal pela disputa do reino e, neste combate ambos morrem. 
Creonte, rei de uma polis vizinha e tio de dos falecidos, herda o trono e fica 
furioso pelo assassinato do seu sobrinho Etéocles. Quando fica sabendo que foi 
o próprio irmão o assassino, decreta que o cadáver fique sem honras fúnebres 
nem sepultura. Antígone revolta-se contra a decisão do rei e decide defender o 
direito do irmão de ser enterrado. De tal modo, indignada, rouba o cadáver e 
enterra Polinice:  

Ismênia- Queres tu, realmente, sepultá-lo, embora isso tenha 
sido vedado a toda a cidade? 

Antígone - Uma coisa é certa: Polinice era meu irmão, e teu 
também, embora recuses o que eu te peço. Não poderei ser 
acusada de traição para com o meu dever. 

Ismênia- Infeliz! Apesar da proibição de Creonte? 

Antígone - Ele não tem o direito de me coagir a abandonar os 
meus! (SÓFOCLES, 2008, p. 2). 

 

Antígone justifica sua decisão porque acredita seguir a “lei divina”, por tal 
motivo, ela crê que não pode ser acusada de traição porque esta cumprindo seu 
dever. Mas, ela também sabe que, ao enterrar seu irmão Policine, está 
desafiando as leis da cidade promulgadas por Creonte. A obra coloca de forma 
clara uma contraposição entre um direito positivo e a ordem moral e religiosa. 
De um lado está a autoridade do rei, a força e a imposição e, de outro, a tradição 
imposta como uma obrigação natural, com valide religiosa e divina. Observamos 
que os costumes estão compostos por elementos de religiosidade que se 
procuram preservar através do respeito à tradição.  
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A tragédia mostra no inicio um diálogo entre as irmãs Antígone e 
Ismênia, no qual identificamos a posição de ambas ante o decreto do rei 
Creonte. Desde esse primeiro momento surge uma luta de argumentos 
contrários. Ismênia tenta atemorizar Antígone e lhe adverte: “E agora, que 
estamos a sós, pensas na morte ainda mais terrível que teremos se 
contrariarmos o decreto e o poder de nossos governantes!” (SÓFOCLES, 2008, 
p. 2). Ismênia também apela a sua situação de mulher: “Convém não esquecer 
ainda que somos mulheres, e, como tais, não podemos lutar contra homens”. Os 
argumentos de Ismênia recorrem à obediência ante a força, sua atitude é de 
subordinação irrestrita, sem resistir. Parece que, ela se vê impelida a convencer 
Antígone, para fazê-la desistir de sua demencial atitude, “e, também, que 
estamos submetidas a outros, mais poderosos, e que nos é forçoso obedecer a 
suas ordens, por muito dolorosas que nos sejam” (SÓFOCLES, 2008, p. 2).  

Advertimos que Ismênia se apresenta como uma personagem temerosa e 
até prudente, que atua com cautela para evitar os perigos. Ela da por perdida 
qualquer luta contra a vontade de Creonte, mesmo sabendo que ele a obriga a ir 
contra suas tradições e dignidade dos mortos argumenta: “de minha parte, 
pedindo a nossos mortos que me perdoem, visto que sou obrigada, obedecerei 
aos que estão no poder.” E ainda, ela qualifica de loucura essa a posição de 
Antígone “É loucura tentar aquilo que ultrapassa nossas forças!” (SÓFOCLES, 
2008, p. 2).  

Para Ismênia, ante a injustiça o melhor caminho é aquele que permite 
sair ileso, mesmo sendo obrigado a cometer iniquidades e cobardias. A atitude 
de Ismênia é tão passiva, que ela não reage contra o abuso. Ela não se dá o 
trabalho de observar se sua atitude é ética ou não. Ismênia se declara incapaz de 
opor-se a Creonte, “mas, minha pobre irmã, em tais condições, em que te posso 
eu valer, quer por palavras, quer por atos?” (SÓFOCLES, 2008, p. 2).  
Por outro lado, a atitude de Antígone é completamente diferente da irmã. 
Antígone acusa a Creonte de não ter o direito de coagi-la para que abandone os 
seus deveres impostos por Hades:  
 

Antígone - Seja como for, Hades exige que a ambos se 
apliquem os mesmos ritos! 

Creonte - Não é justo dar, ao homem de bem, tratamento igual 
ao do criminoso. 

Antígone - Quem nos garante que esse preceito seja 
consagrado na mansão dos mortos? (SÓFOCLES, 2008, p. 10). 

 

Ainda Antígone, com atitude desafiante e crítica, ressalta que a imposição de seu 
tio é um privilégio da tirania, que se considera capaz de dizer e fazer o que 
quiser. E desafiadora, a filha de Édipo, parece não temer a morte: 
 

Antígone - Visto que já me tens presa, que mais queres tu, 
além de minha morte? 

Creonte - Nada mais! Com isso já me darei por satisfeito. 

Antígone - Por que demoras, pois? Em tuas palavras tudo me 
causa horror, e assim seja sempre! Também todos os meus atos 
te serão odiosos! Que maior glória posso eu pretender, do que a 
de repousar no túmulo de meu irmão? (SÓFOCLES, 2008, p. 
10).  
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Observamos que, Antígone representa aquela que luta pela Lei divina e Creonte, 
o governante que impõe sua vontade fazendo uso de seu poder. Observa-se 
assim, a dialética entre o dever natural e a obrigação convencional. Enquanto a 
jovem considera ter um direito protegido pela lei divina, situado acima da lei do 
homem, Creonte acredita que o povo espera que impunha seu poder como 
governante. Antígone não teme a Creonte e está convencida que faz seu dever: 

 

Antígone - Não insistirei mais; e, ainda que mais tarde queiras 
ajudar-me, já não me darás prazer algum. Faze tu o que 
quiseres; quanto a meu irmão, eu o sepultarei! Será um belo 
fim, se eu morrer tendo cumprido esse dever. [...] Quanto a ti, se 
isso te apraz, despreza as leis divinas! (SÓFOCLES, 2008, p. 2). 

 
 Na concepção grega a lei divina segue uma ordem cósmica, natural, que 
não deve ser violentada, caso contrário pode desencadear uma enorme desgraça 
humana, a tragédia. Esta ordem divina não deixa espaço a uma interpretação ou 
adequação das leis a cada condição individual. O caráter desta lei confere a ela 
um imperativo absoluto, sem restrições nem condições. Sendo assim, Antígone 
deve sentir-se segura de sua decisão e atua convencida de suas atitudes. 
O rei argumenta que sua palavra é lei e, como tal, deve ser obedecida por todos. 
Assim o entende quando diz aos guardas, “zelai, agora, pela fiel execução de 
minhas ordens” e ainda instrui para atuar severamente e continua a advertência 
aos guardas, “que não tenhais piedade para com aqueles que infringirem 
minhas ordens!”. Creonte irritado manda calar-se a todo aquele que cogita uma 
possível desobediência e, quando fica sabendo da atitude de Antígone. O rei 
manda prendê-la e ainda qualifica de errada a atuação da sobrinha, posto que, 
“não é justo dar, ao homem de bem, tratamento igual ao do criminoso” 
(SÓFOCLES, 2008, p. 10).  

Antígone é presa enquanto fazia as honras fúnebres ao irmão e o castigo 
imposto pelo Rei é enterrá-la viva, “leva essa mulher odiosa, para que ela morra 
imediatamente”. Neste momento, Creonte representa ao tirano, ele acredita que 
sua palavra é lei e que ela deve ser obedecida, porque acredita que, “o homem 
que a cidade escolheu para chefe deve ser obedecido em tudo, quer seus atos 
pareçam justos, quer não”. A vaidade e soberba de Creonte são enormes, ele não 
cogita o perdão para Antígone, porque quer ser visto pelo povo como homem 
forte, caso contrário, pode ser visto como “mentiroso e fraco diante do povo” 
(SÓFOCLES, 2008, p. 13). 

Como bom tirano, Creonte condena a rebeldia e a qualifica da pior das 
calamidades e, ainda, ruína dos povos. Ele exalta a submissão porque é “o que 
garante os povos”, sendo que um povo exemplar, para o tirano, é um povo 
obediente. Neste juízo ele não apela à consciência do povo, nem à ética do povo, 
ele prefere um povo irreflexivo, que não questione, só obedeça. O tirano apela à 
obediência cega, passiva e mecânica e despreza a vontade popular. Na teimosia 
de Creonte também joga um papel importante o repulsa pela vontade feminina e 
assim manifesta, “enquanto eu vivo for, nenhuma mulher me dominará!” 
(SÓFOCLES, 2008, p. 11). 
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A TIRANIA CONTRA A DEMOCRACIA 

 
Mas, diante da postura inflexiva de Creonte está a de Hémom, seu filho 

que ama Antígone. Se Creonte representa o orgulho e o tirano, Hémom 
representa a razão e a democracia. Para Creonte a democracia deve ser a 
inversão de todas as certezas sobre as quais repousa a ordem política. Para ele, a 
decisão do povo deve encarnar o espírito da decadência. (BOBBIO, 1997). 
Assim, quando Hémom o aconselha escutar o povo e a razão, esta sugestão deve 
significar para Creonte ouvir a decrepitude de uma nação. Contudo, Hémom 
não desiste e ainda observa que a linguagem do pai “parece ser a de um jovem 
inexperiente”. A disputa entre pai e filho é por questões éticas, só que Creonte 
não quer ver isso: 

 

Creonte - Miserável! Por que te mostras em desacordo com teu 
pai? 

Hémon - Porque te vejo renegar os ditames da Justiça! 

Creonte - Por acaso eu a ofendo, sustentando minha 
autoridade? 

Hémon - Mas tu não a sustentas calcando aos pés os preceitos 
que emanam dos deuses! 

Creonte - Criatura vil, que se põe a serviço de uma mulher! 

Hémon - Tu nunca me viste, nem me verás jamais, ceder a 
prazeres indignos! (SÓFOCLES, 2008, p. 15). 

 

Para Creonte, o dialogo com o filho é uma medição de forças, uma pugna 
de poderes irracionais, da qual deve sair vitorioso o mais forte. O rei não cogita 
ser uma disputa entre o correto e o incorreto. Sem embargo, Hémom continua 
apelando ao bom senso e aconselha a seu pai escutar os conselhos dos demais, 
atender as razões e não a idade. Isto é, que respeite o direito dos outros, mesmo 
tendo que voltar atrás nos seus julgamentos, porque é necessário observar a 
verdade e a justiça. Hémom ainda explica ao pai que não é por beneficiar 
injustamente a Antígona que pede retirar o castigo, senão para que seu pai 
respeite a quem não tem obrado mal. Contudo, Creonte obstinado, não escuta os 
conselhos do filho e fica mais decidido a castigar Antígone: 

 
 Creonte - Levá-la-ei a um sítio deserto; e ali será encerrada, 
viva, em um túmulo subterrâneo, revestido de pedra, tendo 
diante de si o alimento suficiente para que a cidade não seja 
maculada pelo sacrilégio. Lá, ela poderá invocar Plutão, o único 
deus que venera... E talvez ele evite que ela morra... Só assim ela 
se convencerá de que é inútil querer prestar culto aos mortos! 
(SÓFOCLES, 2008, p. 16). 

 Creonte não fica comovido com a dor que demonstra Antígone, pelo 
contrário, ele desaprova as lamentações da jovem e quer dar um fim nelas. 
Assim, ordena encerrar a sua sobrinha numa caverna, para que morra. Antígone 
depois de escutar as ordens de Creonte, não parece arrependida e pelo 
contrário, ela está convencida da injustiça que comete o rei contra ela. 
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Creonte fica satisfeito depois de mandar matar Antígone, mas esse 
sossego dura pouco, até escutar as palavras de Tirésias, o cego vidente. Este 
último adverte ao rei sobre seu terrível erro ao condenar sua sobrinha. E o 
aconselha tentar reparar, “quando aquele que é sensato comete uma falta, é feliz 
quando pode reparar o mal que praticou, e não permanece renitente” 
(SÓFOCLES, 2008, p. 20). O vidente adverte que a teimosia produz a 
imprudência e traz as desgraças. Depois de ser aconselhado pelo ancião cego 
para evitar as desgraças, o rei fica amedrontado pelas palavras do adivinho. 
Nestas circunstâncias, tentando concertar sua cruel decisão, Creonte corre para 
libertar Antígone da sua prisão subterrânea.  

A tragédia narra como a jovem Antígone perde a vida lutando por 
salvaguardar a dignidade do irmão morto, o respeito que seu cadáver merece. 
Assim observamos que Sófocles relata tragicamente os dilemas entre a 
existência humana finita e efêmera e a lei natural divina e eterna (CULLETON, 
2009). 
 Notamos que, depois de tanta pugna entre os argumentos de Antígone e 
Creonte, a razão está com Antígone. Nas palavras do coro, referindo-se à atitude 
de Creonte, “o mal se afigura um bem para aqueles a quem a divindade quer 
arrastar à perdição; pouco tempo ele viverá isento de desgraças” (SÓFOCLES, 
2008, p. 13). Assim, o coro vaticina o desencadear de desgraças, que a soberva 
de Creonte traz ao sobrepor-se às leis divinas. O coro deixa claro que, não se 
pode justificar uma ordem acima da divina, “confundindo as leis da natureza, e 
também as divinas […] quando está à frente de uma cidade”. Porque se isto 
acontece: “tu iras, pois, coberta de gloria, a essa mansão tenebrosa dos mortos 
[…] por tua própria vontade” (SÓFOCLES, 2008, p. 17). O coro é enfático nas 
suas afirmações para não ter dúvida sobre a hierarquia das leis  

Creonte acreditava estar a tempo de reparar sua nefasta decisão e corre 
até a prisão de Antígone, ele chega no momento em que Hémom chora a morte 
de sua amada. Hémom quis salvar Antígone, mas, quando ele a encontra ela 
estava sem vida. O jovem príncipe ao ver a sua amada morta se suicidada com 
sua espada, diante de Creonte. Diante destas desgraças o rei chora e lamenta: 

 
Creonte - Erros de minha insensatez! Obstinação fatal! Vede... 
na mesma família, vítimas e assassinos! Ó sorte desgraçada! 
Meu pobre filho! Jovem, sucumbiste por uma morte tão triste... 
Perdeste a vida não por tua culpa, mas pela minha! 
(SÓFOCLES, 2008, p. 24). 

O rei é advertido que tem que sofrer a justiça dos deuses por suas ações. 
E quando já acreditava que não podia sofrer mais, recebe a noticia que sua 
esposa acaba de morrer. Ante isso, Creonte lamenta e reflete que a justiça de 
Hades não perdoa nem se comove. Horrorizado com as desgraças que sua 
soberva provocou, o rei lamenta sua desgraça e descobre que sua esposa antes 
de morrer o culpa da morte do filho. E traduz assim essa dor: 

 
Creonte - Ai de mim! De tanta infelicidade, eu bem sei que sou 
o autor, nem poderiam elas nunca ser atribuídas a outro. Fui eu, 
eu somente, eu, este miserável, que os matei... Servos...Levai-
me depressa... Levai-me para longe... Eu não vivo mais!... Eu 
estou esmagado! (SÓFOCLES, 2008, p. 25). 
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E a tragédia termina com a terrível dor de Creonte, que arrependido clama pela 
sua própria morte, como única solução para acabar com seus sofrimentos. 
Fazendo uma interpretação da tragédia, advertimos que para os gregos o 
respeito à dignidade humana, mesmo no cadáver de um assassino fratricida, 
deve ser atendido. Não existe justificativa para desrespeitar esta lei superior, 
não há situações particulares que justificam a falta de cumprimento, e 
obviamente um edito não pode ser exceção. Esta lição chega tarde ao rei, que 
teve que sofrer com a dor da morte de seus seres amados, que ainda o culpam 
por todas as desgraças.  
 

ENTRE DIKÉ E THÊMIS 

 
Nesta tragédia apresentam-se Thêmis e Diké, duas divinidades gregas, que 
segundo Junito de Souza Brandão, a primeira representa o que é estabelecido 
como regra divina, lei moral e direito divino. E a segunda, representa a maneira 
de agir, o hábito ou costume. Thêmis é representada mais próxima dos deuses, 
enquanto Diké, mais próxima dos homens. As leis divinas, entendidas também 
como “naturais” serão representada por Thêmis e as leis humanas como Diké. 
Estas leis entram em conflito, cada uma tentando excluir a outra.  
 Na mitologia grega, a deusa Thêmis é filha de Urano e Gaia, ela 
representa a Justiça transcendente, a lei e da equidade, muitas vezes ligada à 
tradição religiosa. Ela pune quem introduz a desordem na ordem do mundo, a 
todo aquele que transgride a ordem natural. E Diké é filha de Thêmis e Zeus, ela 
representa a justiça humana e positiva. 
 Sófocles apresenta a defesa pela dignidade humana, independentes e 
acima do direito positivo, da vontade política. A dignidade humana, que atende 
aos preceitos religiosos e repeito que a comunidade preserva estaria defendida 
por Thêmis. Enquanto que, o direito político representado por Diké, atende às 
necessidades da polis e as disposições do governante para dar resposta a tais 
situações. A vontade do rei está personificada por Diké, de tal modo, a tragédia 
surge quando Diké e Thêmis entram em conflito. É um conflito ético o que 
desencadeia a tragédia, quando estas duas formas de direito entram em pugna e 
desorientam a razão humana (BITTAR, 2011).  

Thêmis é zelosa no cuidado por seus preceitos e implacável no castigo do 
transgressor. Ela não leva em conta os motivos que o culpado tenta argumentar 
para justificar-se ou a sinceridade do seu arrependimento. A deusa não precisa 
de um mediador humano para executar sua justiça, ninguém pode impedir o seu 
cumprimento, o próprio destino a executa. 

Creonte está sob a proteção de Diké, o seu argumento tenta amparar-se 
nos atributos representados pela deusa. Mas Creonte esquece que entre Diké 
não pode contrariar a Thêmis, ela só pode estar de acordo, sua vontade nunca 
pode estar em desacordo. A tradição é o centro da vida religiosa e moral. Os 
gregos tinham cuidado pela preservação da tradição e no caso da tragédia 
Antígone, o rei através de seu direito político, de promulgar leis, desafia a 
tradição. Neste caso, o direito positivo tem a legalidade que o fato de ser uma 
decisão do rei outorga, mas carece da legitimidade que a ética e a tradição 
estabelece. Estes são os conflitos que podem ocorrer entre a instância 
legitimadora e a instância legal do direito. No direito natural, é legítimo o que é 
conforme a justiça porque a justiça é a norma do direito.  
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O rei representa o soberano que não quer atender os desejos de seus 
súditos e que não suporta a desobediência. O rei é um tirano, que está mais 
preocupado por atemorizar que por aplicar justiça. Ele quer o medo e não a 
gratidão, por isso, sua preocupação radica no castigo forte, quase na vingança. 
Para um tirano, quanto maior o medo que provoca, maior o poder que atinge. 
Neste sentido, Antígone alega que o coro não aprova as ordens de Creonte, 

No final da tragédia, a mensagem apresenta que, ao incorrer na 
transgressão da ordem natural, imposta pela tradição e a religião, a 
consequência iminente é o surgimento da tragédia. Na visão grega as 
transgressões à ordem natural são consideradas verdadeiros absurdos que são 
duramente penados. 

 

CREONTE – [...] tiveste a ousadia de desobedecer a essa 
determinação? 

ANTÍGONA – Sim, pois não foi decisão de Zeus; e a Justiça 
[Diké], a deusa que habita com as divindades subterrâneas, 
jamais estabeleceu tal decreto entre os humanos; tampouco 
acredito que tua proclamação tenha legitimidade para conferir a 
um mortal o poder de infringir as leis divinas [Thémis], nunca 
escritas, porém irrevogáveis; não existem a partir de ontem, ou 
de hoje; são eternas, sim! E ninguém pode dizer desde quando 
vigoram! Decretos como os que proclamaste, eu, que não temo o 
poder de homem algum, posso violar sem merecer a punição 
dos deuses! (SÓFOCLES, 2008, p. 9). 

 

Segundo o argumento de Antígone, os limites da autoridade do Estado, 
do direito positivo, sobre as leis do direito natural, as leis não escritas, não são 
um mero posicionamento sobre o que é certo ou errado. Nada está acima da lei 
divina, a ordem do estado deve estar sujeita à ordem natural. Negando este 
princípio, Creonte julgasse com direito e poder de aplicar suas leis (Diké) a 
qualquer inimigo de Tebas.  

Já a jovem Antígona não tinha dúvidas sobre a supremacia da lei natural. 
De tal modo manifesta-se ousada e segura ao desafiar ao tirano. Parece como se 
Antígone souber que o destino seria implacável com aqueles que desafiam as 
leis naturais. Ela se mostra segura e implacável, nada a faz duvidar ou desistir. 
O desfecho da narrativa é trágico e Creonte chora seu destino: 

 

Creonte - Erros de minha insensatez! Obstinação fatal! Vede... 
na mesma família, vítimas e assassinos! Ó sorte desgraçada! 
Meu pobre filho! Jovem, sucumbiste por uma morte tão triste... 
Perdeste a vida não por tua culpa, mas pela minha!  
(SÓFOCLES, 2008, p. 24).  

 

Antígona representa um exemplo de amor fraterno, ela é a filha que 
acompanhou Édipo, ao ser expulso de Tebas até sua morte. Ela simboliza a 
heroína capaz de assumir e defender os valores éticos nos quais acredita. A 
narrativa também representa uma crítica às tiranias e seus recursos 
demagógicos: 
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Que Júpiter, que tudo vê, saiba que não me calarei se vir a 
ruína, e não o bem-estar de nosso povo; e jamais considerarei 
meu amigo quem for um inimigo de meu país! Obedecendo a 
estes princípios é que desejo promover a felicidade de Tebas, 
que apelam à felicidade do povo. (SÓFOCLES, 2008, p. 4). 

 

Creonte nega a democracia e acredita que sua vontade está por encima do povo. 
O orgulho excessivo enceguece ao governante que passa a não escutar os outros. 
Se Antígone representa a lei divina, Creonte representa o orgulho do governante 
que não quer que nenhuma lei este por encima de sua vontade, e impõe seu 
poder através de seus decretos. A vaidade de Creonte é tal que ele não a pode 
controlar até o fim. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Da leitura da Antígona podemos concluir que o direito natural e o 
positivo não devem ser concebidos como antagônicos e excludentes, mas como 
complementares. 

A ética deve ser o fundamento da lei, que deve servir para proteger a 
dignidade humana. E esta tragédia traz a luz uma luta pela ética, que não 
devemos desconhecer se queremos apreender com a história, para não incorrer 
nos mesmos erros. 

O ser humano deve cuidar que na satisfação de suas paixões e desejos 
imediatos não sejam prejudicados os outros. Pensando nisso, devemos tentar 
procurar leis que preservem a dignidade de todos.  
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As teorias políticas da modernidade trouxeram uma nova visão de mundo para 
praticamente toda a corrente filosófica da contemporaneidade, com isso até 
mesmo o pensamento de Sigmund Freud parece que está ligado mesmo que de 
modo intrínseco com o contratualismo moderno. Sobretudo o pensamento de 
Freud quanto à natureza humana tem algumas semelhanças com as ideias de 
Thomas Hobbes, mas também devemos lembrar de John  Locke e Jean Jacques 
Rousseau. O modo como o autor apresenta suas ideias a respeito de uma 
civilização apesar de peculiar se assemelha ao modo como esses modernos 
pensaram a necessidade de um contrato social para tornar possível a convivência 
mútua entre os indivíduos. De modo amplo o objetivo aqui é tratar dessa questão 
social política do ponto de vista psicanalítico de Sigmund Freud abordando a 
possibilidade de relação com as tendências contratualistas dos séculos XVI á 
XVIII. Os textos freudianos, Totem E Tabu (1912-13), Mal Estar Na Civilização 
(1930), O Futuro De Uma Ilusão (1927) são as obras de destaque dessa análise 
interpretativa, porém a questão da natureza humana está difundida em quase toda 
a obra do autor. Essa observação quanto a Freud e ao contratualismo já foi 
observado por vários autores, já que fica evidente a preocupação social do autor 
em seus textos. Junto desta questão política, outros vários pontos críticos da obra 
de Freud devem ser lembrados, como a religião, a antropologia psicanalítica, as 
neuroses, a orfandade humana diante da natureza opressora, o estado de natureza 
da humanidade, etc. o que fica evidente diante dessa explanação sobre o 
pensamento do autor é que apesar de indiretamente Freud não deixa de trabalhar 
a questão da política e acima de tudo a natureza humana, passando por seus 
principais conceitos psicanalíticos. Quando são apresentados os conceitos pós-
modernos do direito positivo quase nunca são lembradas as ideias de Freud, 
porém seu pensamento é tão contundente como o de qualquer outro autor dessa 
linha de pensamento. 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A teoria política-filosófica vem sido trabalhada por quase todos os períodos 
da história da humanidade, tendo sido desenvolvido várias ideias de peso, dentre 
as quais cabe ressaltar o contratualismo. Dessa vertente de pensamento os 
principais representantes estão no período moderno, Rousseau, Hobbes e Locke, 
ambos propuseram-se a estudar a fundo a necessidade de um estado e a origem 
dele, passando inclusive por conceitos antropológicos da natureza humana. As 
hipóteses desses autores são célebres do pensamento político-filosófico, porém 
outra ideia pode ser vista como de certo modo contratualista, a de Sigmund Freud 
em seus textos sobre a civilização e a sociedade. 
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A psicanálise em breves dizeres pode ser entendida como um método de 
pesquisa, sendo assim a proposta de Freud ao analisar a relação do estado com o 
indivíduo passa por parâmetros antropológicos e filosóficos. Do mesmo modo que 
os contratualistas clássicos veem a necessidade do estado48, Freud baseando-se nas 
relações humanas e na natureza do homem também aponta em seus textos essa 
importância de uma sociedade organizada e coercitiva. Assim o método 
psicanalítico passa a ser um artificio do autor em vista de sua hipótese política. 

Obviamente Freud não se declara contratualista, nem ao menos escreve um 
texto definindo uma teoria contratualista, mas observando seus textos 
conseguimos encontrar resquícios suficientes para ao menos comparar sua teoria 
com a contratualista clássica, sobre tudo de Hobbes. Em o Futuro de uma Ilusão 
de 1927 ao observar o problema da religião Freud dá uma possível definição da 
natureza humana da qual é possível já extrair a necessidade de uma civilização 
coercitiva, cito Freud: 

Parece, antes, que toda civilização tem de se erigir sobre a coerção 
e a renúncia ao instinto; sequer parece certo se, caso cessasse a 
coerção, a maioria dos seres humanos estaria preparada para 
empreender o trabalho necessário à aquisição de novas riquezas. 
Acho que se tem de levar em conta o fato de estarem presentes em 
todos os homens tendências destrutivas e, portanto, anti-sociais e 
anticulturais, e que, num grande número de pessoas, essas 
tendências são suficientemente fortes para determinar o 
comportamento delas na sociedade humana. (Freud, 2006, p. 17) 

Nessa passagem o autor apresenta uma ideia de que os homens sem uma 
sociedade são impulsionados por seus instintos, porém não é apenas nesse, mas 
em muitos momentos de vários textos em que ele trabalha os instintos humanos se 
faz reforçada essa teoria aqui explorada. 

Para que seja possível essa busca por um contratualismo Freudiano 
primeiramente devemos entender do que se trata o contratualismo clássico. 

 

2. OS CONTRATUALISTAS 

Como já foi dito então os representantes mais conhecidos dessa vertente são 
Hobbes, Locke e Rousseau cronologicamente nessa ordem49. Para começarmos 
devemos entender do que se trata um contrato social. De modo ligeiramente amplo 
um contrato social é uma teorização política seguida da necessidade humana, 
representa um ideal de política perfeita, abrange as estruturas políticas e as 
estruturas individuais, está relacionada ainda a melhor forma de viver dos homens 
como um todo. O contratualismo busca embasar uma essência científica para a 
política, cito Chiappin e Leister:  

 
O contratualismo como método para resolver problemas seguindo 
o modelo geométrico, o método analítico e o modelo atomista 
mecanicista da natureza. Como o objetivo é o de fazer da Política 
uma ciência, portanto, uma disciplina autônoma, a metodologia 
contratualista perseguirá esse objetivo tanto em relação à forma 
quanto ao conteúdo. (Chiappin e Leister, 2010, p. 10) 

                                                 
48 Posteriormente defenderei essa ideia. 
49 Não excluo aqui a existência de outros representantes desse pensamento é apenas uma 
limitação temática. 
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O contratualismo deve ser visto acima de qualquer coisa como uma tentativa 
racional de resposta a ruptura da política na modernidade, sobretudo seus vários 
movimentos revolucionários, esses autores apontados como contratualistas 
estavam inseridos em um contexto propício para tal pensamento. É claro que esse 
tipo de pensamento do campo antropológico a respeito da natureza humana e 
análise política está presente em autores anteriores, dentre os quais Aristóteles 
parece que já havia percebido que os homens tendem aos vícios e paixões , na 
Ética A Nicômaco apesar do foco do filósofo ser a virtude, claramente vemos uma 
especulação sobre a natureza do homem, e ainda no texto da Política o autor 
apresenta a teoria que o homem é um animal político, apesar do pensamento 
contratualista ter divergências vemos um certo protótipo dessas ideias já em 
Aristóteles. 

A ideia de um contrato social passa primeiramente como uma forma de 
impedir a natureza humana de agir de modo anarquizado, tendo em vista que a 
natureza para os pensadores dessa vertente não é o suficiente para a convivência 
mútua de indivíduos em um determinado espaço ( sociedade, tribo, etc.). Thomas 
Hobbes é o primeiro representante de expressão dessa tendência filosófica. O 
filósofo acreditava que a natureza humana era perversa, segue-se então o fato de 
que a convivência mútua seria impossível, o “estado de natureza” seria farto de 
conflitos entre todos, sendo que alguns levariam desvantagem. 

Hobbes defende um estado acima das individualidades humanas, sua 
justificativa para isso é a possibilidade de que a natureza humana seja coberta por 
egoísmo, violência, vaidade, entre outros aspectos que dificultam a possibilidade 
de paz, o hipotético estado de natureza hobbesiano é uma espécie de guerra 
contínua de todos contra todos, não contendo nenhum vestígio de bondade. O 
estado de natureza é o momento onde não havia propriedade privada, sendo que 
desse modo tudo estaria disponível, porem os homens não saberiam administrar 
essa liberdade. Basicamente a convivência mútua, conceitos morais e o de 
propriedade não são possíveis no estado de natureza (pré-civil), algo é de uma 
determinada pessoa pelo simples fato de essa conseguir mantê-la,  mas nada 
impediria outro de matar este e roubar essa propriedade privada. Cito Hobbes: 

  
Desta guerra de todos os homens contra todos os homens também 
isto é conseqüência: que nada pode ser injusto. As noções de bem e 
de mal, de justiça e injustiça, não podem aí ter lugar. Onde não há 
poder comum não há lei, e onde não há lei não há injustiça. Na 
guerra, a força e a fraude são as duas virtudes cardeais. A justiça e 
a injustiça não fazem parte das faculdades do corpo ou do espírito. 
Se assim fosse, poderiam existir num homem que estivesse sozinho 
no mundo, do mesmo modo que seus sentidos e paixões. São 
qualidades que pertencem aos homens em sociedade, não na 
solidão. Outra conseqüência da mesma condição é que não há 
propriedade, nem domínio, nem distinção entre o meu e o teu; só 
pertence a cada homem aquilo que ele é capaz de conseguir, e 
apenas enquanto for capaz de conservá-lo. (Hobbes, 1649, p.47) 

 
Partindo dessa visão hobbesiana de natureza humana o estado civil se faz 

necessário, o poder de controle exercido pelo estado acima dos indivíduos garante 
que haja propriedade privada e garante a possibilidade de vida comum entre os 
homens, sendo assim valeria a pena trocar a liberdade do estado de natureza por 
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uma vida em sociedade. Seguindo a ordem cronológica o próximo representante de 
expressão é John Locke. Esse autor tem algumas divergências sobre o mesmo 
assunto de Hobbes, Locke também via a necessidade de um estado civil, para o 
autor esse estado garantiria os direitos naturais dos indivíduos.   

Locke via o estado hipotético de natureza diferente de Hobbes, para ele a vida 
nesse estado seria ligeiramente pacífica e racional, seria regida por leis naturais 
que estão presentes na índole humana. No estado pré-civil para Locke os bens 
seriam tão abundantes que não existiria guerra por eles nem por sobrevivência. A 
visão de Locke sobre o homem natural é muito mais racionalista, os homens 
seriam capazes inclusive de cooperação, eles teriam consciência da utilidade dos 
outros homens. Mas se o estado de natureza é pacífico por que se render ao estado 
civil? O autor acredita que o estado serve para garantir a propriedade privada que 
é um direito natural dos homens, surge então o contrato social, um consenso de 
homens que preferem ter seu direito garantido, porém esse consentimento é 
tácito, ou seja, não é preciso perguntar se o indivíduo aceita os termos do contrato, 
o simples fato do mesmo usufruir dos benefícios proporcionados pelo estado já é 
uma forma de aceitar os termos do contrato50. Cito Locke: 

 

O homem nasceu, como já foi provado, com um direito à liberdade 
perfeita e em pleno gozo de todos os direitos e privilégios da lei da 
natureza, assim como qualquer outro homem ou grupo de homens 
na terra; a natureza lhe proporciona, então, não somente o poder 
de preservar aquilo que lhe pertence – ou seja, sua vida, sua 
liberdade, seus bens[...]. Mas como nenhuma sociedade política 
pode existir ou subsistir sem ter em si o poder de preservar a 
propriedade, e, para isso, punir as ofensas de todos os membros 
daquela sociedade, só existe uma sociedade política onde cada um 
dos membros renunciou ao seu poder natural e o depositou nas 
mãos da comunidade em todos os casos que os excluem de apelar 
por proteção à lei por ela estabelecida; e assim, excluído todo 
julgamento particular de cada membro particular, a comunidade 
se torna um árbitro; (Locke, 1994, p.58) 

 
É um fato que Locke defende o contrato social de um modo diferente de 

Hobbes, porém o mais radical dos representantes é Rousseau, o autor que é o 
terceiro representante importante desse pensamento contratualista. Rousseau vê 
tudo de um modo diferente dos outros representantes. Segundo o filósofo o estado 
de natureza é pacífico e a natureza humana não traz conflitos, pelo contrario o 
estado civil é que traz consigo a desigualdade. No estado de natureza não existe a 
propriedade privada tudo é de todos e isso faz com que haja paz, porém com a 
propriedade surgem os problemas. Rousseau de um modo diferente também 
acredita que a sociedade civil é necessária, sobre tudo para garantir a própria 
liberdade. As leis fundamentais do contrato social para o filósofo são extraídas da 
vontade geral, e esta é soberana na sociedade. A vontade geral garante que os 
indivíduos sejam livres mesmo em um estado organizado. De certo modo as ideias 
de Rousseau se aproximam do que entendemos como democracia, mas se aplicada 
de modo satisfatório essa democracia traz liberdade civil tal qual era antes do 
contrato. 

 

                                                 
50 Contrato aqui deve ser entendido não de modo estrito, mas sim como um consenso. 
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3. IDEIAS FREUDIANAS 

 

Como a proposta é analisar o pensamento de Freud em relação à natureza 
humana e a importância da sociedade, essa breve explanação do pensamento 
contratualista é suficiente. É fato que o ideal contratualista se estende a outros 
pensadores e períodos, porém vamos nos ater à psicanálise. Freud em seus estudos 
sobre a natureza humana deixa claro que os homens são tomados de instintos 
animais, fato que pode ser observado na sexualidade. 

A renúncia dos impulsos para Freud é causa de angustia e isso traz luz a um 
problema da sociedade organizada, a civilização é capaz de proporcionar a 
felicidade? De fato deposita-se muita esperança na sociedade quanto à felicidade, a 
renúncia às pulsões é resultado da esperança por um modo de vida melhor. Apesar 
do filósofo não defender uma ideia clara sobre o contrato-social, partindo de uma 
análise profunda percebemos que Freud não simpatizaria com a ideia clássica de 
contratualismo, porém a sociedade organizada é uma necessidade para a 
convivência mútua. Como resolver então esse paradoxo? A forma de contrato 
social deve ser revista e não a necessidade dele. 

Freud ao observar algumas tribos selvagens em O Totem e Tabu, percebe que 
a organização da tribo Totêmica é de suma importância para a sobrevivência e 
pureza de uma determinada raça tribal. O autor mostra como a organização da 
tribo está preocupada com sua existência e pureza, fato que é notório quando 
observamos as proibições quanto ao incesto:  

 
A relação de um australiano com seu totem é a base de todas suas 
obrigações sociais: sobrepõe-se à sua filiação tribal e às suas 
relações consanguíneas.[...] Em quase todos os lugares em que 
encontramos totens, encontramos também uma lei contra as 
relações sexuais entre pessoas do mesmo totem e, 
consequentemente contra seu casamento. (Freud,1912-13, p 
22e23). 

 
É visível que esta preocupação tribal é uma forma de renúncia às pulsões 

instintivas, e serve além de outros objetivos para tentar direcionar um melhor 
modo de vida entre os moradores dessa tribo. A religião totêmica é muito 
importante para que as tribos participantes de um determinado totem possam 
viver pacificamente, as proibições vão de encontro aos desejos que dificultam 
convivência. Mesmo na organização tribal essas renúncias ainda são causas de 
neuroses. 

Quanto à organização proposta por um contrato social, o objetivo é 
basicamente o mesmo das tribos totêmicas, ou seja, ir de encontro aos impulsos 
para que se possibilite uma convivência bilateral. A forma clássica de 
contratualismo é imperfeita e traz neurose aos indivíduos, mas parece inevitável 
que haja um contrato social, e cabe então pensar em um modo intermediário de 
contrato. 

Uma sociedade é contida de alguns pontos básicos. Primeiramente é um 
modo de os indivíduos atestarem sua impotência diante da natureza e tentar assim 
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controla-la. É também um modo de garantir que alguns direitos como a 
propriedade privada sejam cumpridos. E por ultimo é um modo de suportar a 
desigualdade instaurada. Freud ao observar o problema da religião mostra como 
que a mesma torna-se dispensável, tendo de ser substituída por normas morais, 
mas mostra que a religião assim como a sociedade organizada serve de amparo 
para os homens, quanto a estas questões citadas acima. 

Em o totem e tabu Freud apresenta uma ideia de estado de natureza ainda 
que esse não seja propriamente seu objetivo: “Tudo o que aí encontramos é um pai 
violento e ciumento que guarda todas as fêmeas para si próprio e expulsa os filhos 
à medida que crescem.”(Idem, p. 101). Basicamente o que podemos extrair é que o 
estado de natureza é regido pela lei do mais forte. Com o passar do tempo segundo 
Freud essa figura paterna de um mais forte acaba sendo assassinada, e então 
percebemos a ascensão das leis para substituir essa figura de um pai violento. 
Estas leis de uma maneira primitiva estabelecem o início da civilização uma 
espécie de contrato social rudimentar, onde as primeiras proibições são ao incesto 
e o assassinato. É possível então que dessas duas normas surgem todas as outras 
da sociedade civilizada. 

Bernardo Costa em um artigo intitulado Força De Lei E Fundamento Da 
Autoridade Em Freud (2008) apresenta a ideia de que para Freud a autoridade da 
lei é seguida da violência e com isso cito Freud: “Estaremos fazendo um cálculo 
errado se desprezarmos o fato de que a lei, originalmente, era força bruta e que, 
mesmo hoje, não pode prescindir do apoio da violência.”(Freud, 1933, p. 7). Desse 
modo podemos caracterizar o contrato social de Freud. Seria fácil definir aqui o 
estado como repressor e detentor de todo o domínio individual, mas a partir dessa 
perspectiva freudiana devemos entender que o objetivo do estado como o do 
contrato social, é ajudar no governo das pulsões destrutivas e antissociais. 

Para Freud essa passagem de um modo primitivo selvagem de vida, para uma 
vida civilizada (contrato-social) não é pacífica e corre grande risco de tornar-se 
totalitária, ou seja voltar ao estado de natureza. Essa renúncia às pulsões causa 
estranheza nos indivíduos de uma determinada civilização, e passar a ver esse 
contrato como o pai que antes era o detentor da ordem também não confortável. 
Bernardo Costa em seu artigo faz uma observação etimológica sobre a palavra 
“estado” pelo qual significa estabilidade, parar em pé, a respeito disso ele destaca 
que a visão de estado está intimamente ligada a vida. 

De maneira peculiar o estado deve ser visto objetivado na vida, ou na 
conservação da mesma, sobretudo as leis totêmicas abordadas por Freud (incesto e 
assassinato). A autoridade da lei para o autor reside na violência e a objetividade é 
o governo das pulsões. 

Como havia sido proposto o foco é uma análise comparativa de Freud e o 
contratualismo clássico, sendo assim nesse momento, a pergunta que se faz 
presente é: O contrato social traz vantagem aos indivíduos? Possivelmente tendo 
analisado o estado de natureza proposto por Freud em o Totem e Tabu, 
conseguimos chegar a essa resposta. De modo amplo podemos entender que o 
estado de natureza se aproxima de um poder totalitarista, a figura paterna violenta 
pode ser observada em culturas onde o poder é monopolizado, logo devemos 
entender que o único modo de ser positivo o estado é não ser um sistema 
totalitário. O contrato social como vemos nos contratualistas clássicos então não se 
encaixam no modo proposto por Freud, já que há neles uma figura de autoridade 
tão autoritária quanto o pai do estado de natureza. A civilização de acordo com 
Freud deve respeitar um limite pessoal de renúncia.  
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A imposição do estado é causadora de angustia e sofrimento (neuroses), 
porém se faz necessária devido à natureza humana. As pulsões e instintos 
dificultam a pacificidade da convivência em sociedade, então o contrato é 
necessário, o que deve ser observado é o modo como se dá essa imposição do 
estado, esta deve ser feita de modo mediano. 

Concluindo, é um fato notório na obra freudiana a semelhança com a ideia 
contratualista no que diz respeito à natureza humana e a necessidade de um poder 
estatal que ajude no governo das pulsões que estão presentes em todos os homens, 
mas sem fazer com que o poder fosse de um tirano ou um ditador: “Assim, na 
realidade, só uma única pessoa se poderia tornar irrestritamente feliz através de 
uma tal remoção das restrições da civilização, e essa pessoa seria um tirano, um 
ditador, que se tivesse apoderado de todos os meios de poder.”(Freud, O Futuro De 
Uma Ilusão 2006, p.24). As tendências destrutivas presentes em todos, são o que 
motiva os homens a preferirem viver em uma civilização mesmo sabendo que para 
isso devem renunciar seus instintos e pulsões. 
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