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Roma e os camponeses da Galileia:os motivos 
que proporcionaram nascimento do movimen-

to de Jesus de Nazaré 

Anderson de Oliveira Lima1 

 

 

 

 

 

 Resumo: Este artigo discute as circunstâncias históricas e sociais que envolveram a 

atividade de Jesus na Galileia do século I. Procurando compreender o modo de domi-

nação imposta pelo Império Romano no território judeu, e como isso afetou o modo 

de vida dos camponeses de regiões como Nazaré e Cafarnaum, o movimento liderado 

por Jesus poderá ser visto como uma reação popular à opressão imperial. 

 Palavras-chave: Império Romano; Jesus; protocristianismo; história de Israel; histó-

ria do Cristianismo. 

Introdução 
Antes de mais nada, é importante dizer que neste artigo procuraremos discutir a ori-

gem do movimento de Jesus, e não da religião cristã, que surgiu nas décadas que se segui-

ram à crucificação de Jesus. Essa distinção é importante, pois ao longo das próximas pági-

nas tentaremos demonstrar que o movimento de Jesus pode ser entendido como um fenô-

meno popular de reação contra a pressão sofrida pelos camponeses da Galileia do século I 

D.C. por parte do Império Romano. Embora a religiosidade não possa ser separada de qual-

quer outra área da vida dos antigos judeus, nós o faremos aqui, simplesmente para que os 

aspectos políticos e econômicos daquela sociedade que foram preponderantes para a ação 

                                                           
1 O autor é bacharel em música (violão erudito) pela Universidade Cruzeiro do Sul (São Paulo, 

1999), especialista em Bíblia com ênfase na Tradição Profética (2008) e mestrando em Ciências da 
Religião (Literatura e Religião no Mundo Bíblico) do Programa de Pós-Graduação em Ciências da 
Religião da Universidade Metodista de São Paulo, onde está produzindo o trabalho de dissertação, 
orientada pelo Prof. Dr. Paulo R. Garcia, além de ser um projeto financiado pela Capes, intitulado 
“Acumulai tesouros no céu: estudo da linguagem econômica do Evangelho de Mateus”. 
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de Jesus não sejam obscurecidos pelos supostos planos divinos, como tantas vezes tem a-

contecido ao longo da história. 

Começaremos tratando do Império Romano e sua forma de governo, do choque cultu-

ral e econômico que sua chegada trouxe para a Palestina e do papel das cidades no sistema 

administrativo deste Império. Deixaremos para a segunda metade do trabalho o movimento 

de Jesus, quando nos voltaremos para a Tradição cristã descrevendo alguns dos eventos que 

nos conduzirão a uma compreensão do projeto de Jesus e do significado do “Reino de 

Deus”. 

Não é preciso, diante do que pretendemos, apresentar esta pesquisa como se ela trou-

xesse alguma descoberta revolucionária sobre Jesus. Na verdade, praticamente todos os 

tópicos aqui abordados estão bem desenvolvidos pela pesquisa de diversos outros pesquisa-

dores. Todavia, esses resultados alcançados após séculos de pesquisa ainda são desconheci-

dos da maior parte dos interessados no tema, aos quais gostaríamos de dirigir nosso presen-

te esforço. Além disso, não se pode dizer que o problema do Jesus histórico seja um caso 

esgotado, o que torna necessário a contínua revisão e o aperfeiçoamento dos resultados a-

través de novas tentativas como esta à qual nos propusemos, a fim de que, vez ou outra, 

novos e importantes passos sejam dados. 

Palácios entre fazendas 
Sabe-se, a princípio, que a agricultura era a base da economia dos povos da Antigui-

dade,2 o que se pode tranquilamente aplicar aos moradores da Galileia, região Norte da Pa-

lestina, que no século I foi o palco do nascimento do Cristianismo. Naturalmente, quando 

falamos dos galileus, entre os quais nasceu o Cristianismo, geralmente nos referimos a 

camponeses que viviam em aldeias do norte da Palestina de modo bastante tradicional, en-

volvidos especialmente com a produção de grãos. Porém esse simplório cenário agrícola 

não é capaz de explicar a vida das pessoas que escreveram o Novo Testamento. Décadas 

antes do nascimento de Jesus, toda a Palestina viu-se diante de uma drástica mudança de 

caráter político que transformaria significativamente a vida de todos daquele lugar, e tam-

bém determinaria as condições de vida das gerações subsequentes. Estamos nos referindo 
                                                           

2 Sobre isso Halvor Moxnes escreveu em A economia do Reino, p. 36-37: “Toda descrição da 
economia antiga deve partir do fato de que ela estava baseada na agricultura. A agricultura não era 
apenas mais um setor da economia; constituía a própria base dessa economia”. 
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ao início da dominação do Império Romano sobre a Palestina na segunda metade do século 

I A.C., que impôs à região uma agressiva transformação. 

Antes de Roma, a Palestina já conhecera a vida sob a dominação de impérios estran-

geiros que usufruíam do trabalho dos seus habitantes principalmente através da extorsão de 

excedentes agrícolas. Todavia, a comercialização romana era bem mais agressiva. A unida-

de política do Império era mantida pelo controle militar em centros urbanos espalhados 

pelas províncias (ainda que nas extremidades desse Império a fragilidade dessa dominação 

forçada se deixasse ver por meio de províncias revoltosas),3 e desses pontos estrategica-

mente controlados Roma apropriava-se dos camponeses, tirando deles não apenas os exce-

dentes agrícolas, mas também a terra e a dignidade.4 

Ao tratar da antropologia de classe aplicada aos estudos do Cristianismo primitivo, 

John Dominic Crossan aproveita o trabalho do antropólogo John Kautsky para definir o 

Império Romano como um império agrário mercantil, que se diferencia dos impérios agrá-

rios tradicionais que dominaram a Palestina antes de Roma, e ressalta o que temos dito 

com as seguintes palavras: 

[...] no império agrário tradicional, a aristocracia toma o produto excedente da classe campo-

nesa; no império agrário mercantil, a aristocracia toma a terra da classe camponesa. O pri-

meiro devora o esforço e o produto dos camponeses, o segundo a própria identidade e digni-

dade deles. [...] No império agrário tradicional, a terra é herança familiar a ser conservada pe-

la classe camponesa. No império agrário mercantil, a terra é mercadoria empresarial a ser ex-

plorada pela aristocracia. [...]5 

Portanto, a dominação romana só poderia ser recebida pela classe camponesa da Pa-

lestina como uma força opressora e “demoníaca”. Forçava-os, pela superioridade militar, a 
                                                           

3 GOODMAN, M. Rome and Jerusalem;... p. 70. 
4 O substantivo grego polis é geralmente utilizado para definir o papel das cidades-Estado na manu-

tenção dos impérios Grego e Romano. Apresentamos, aqui, uma definição genérica do termo base-
ando-nos em L. L. Grabbe, The Hellenistic City of Jerusalem, p. 6-7: a administração imperial des-
de a expansão do território conquistado por Alexandre era feita através da implantação de cidades-
Estado. Elas possuíam um número pequeno de cidadãos (aristocratas imperiais) que ditavam as leis, 
e muitos escravos, estrangeiros e outros “não cidadãos” que serviam a esse sistema. Essas cidades, 
edificadas seguindo padrões arquitetônicos helenísticos, com ginásios para práticas esportivas, mili-
tares e educacionais, eram alimentadas pela produção agrícola de terras dos arredores, que muitas 
vezes eram confiscadas e entregues a nobres servidores que as exploravam por meio de trabalho 
escravo. 

5 CROSSAN, J. D. O nascimento do cristianismo, p. 201-202. 
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aceitar um sistema de troca nada recíproco, onde, no fim das contas, até mesmo o direito à 

terra, que, com base na Lei de Deus, era propriedade exclusiva de Javé e herança intransfe-

rível dos camponeses,6 era-lhes negado. 

Essa primeira aproximação em relação ao problema da violenta transição pela qual 

passou a Palestina entre os séculos I a.C. e I d.C. pede que aprofundemos o tema, a fim de 

que compreendamos melhor como exatamente se dava essa expropriação do fruto do traba-

lho da classe camponesa, e como tudo isso se relaciona com o surgimento do Cristianismo. 

A tarefa é extensa, e não temos espaço para tratar dela com todos os detalhes possíveis, 

motivo pelo qual tentaremos restringir nossas observações sempre à Galileia, terreno que 

deu origem aos textos que neste trabalho abordaremos, e às épocas que envolvem suas ori-

gens. 

Durante a vida de Jesus, o domínio romano na Galileia foi exercido através do tetrar-

ca Herodes Antipas (4 a.C.-39 d.C.), que tratava de cuidar na região dos interesses próprios 

e do Império. Tão logo assumiu o poder, Antipas investiu na reconstrução da cidade de 

Séforis (atacada após a morte de seu pai, Herodes Magno) para que servisse como capital 

da Galileia, posto de administração e arrecadação tributária e praça de comando militar. De 

Séforis eram enviados os cobradores de impostos e os soldados que mantinham, por meio 

da violência, a “ordem pública”. 

Embora a principal função de cidades como Séforis fosse facilitar o controle sobre os 

excedentes produzidos nos campos, tais cidades também eram focos da disseminação gra-

dual da cultura helenista, tendo o grego como idioma, cunhando moedas, construindo giná-

sios e teatros etc. A corte durante os governos de Herodes Magno (rei cliente de Roma que 

governou toda a Palestina de 37-4 a.C.) e Herodes Antipas era, culturalmente, um retrato da 

dominação internacional. O primeiro Herodes foi um idumeu que viveu e estudou em Roma 

por alguns anos, cuja esposa era uma mulher samaritana. Antipas deu seguimento ao caráter 

gentílico e cosmopolita da elite casando-se primeiro com a filha do rei Aretas, da Nabateia, 

e depois com uma mulher asmoneia.7 Além de Séforis, também foi Antipas quem deu início 

à construção de outra cidade de grandes proporções a trinta quilômetros de Séforis, à beira 

do lado da Galileia, para fazê-la sua nova capital. Tal cidade foi concluída entre os anos 18 
                                                           

6 VAUX, R. de. Instituições de Israel no Antigo Testamento, p. 200-201. Também: CROSSAN, O 
nascimento do cristianismo, p. 201-203. 

7 BATEY, R. A. Sepphoris and the Jesus Movement, p. 406. 
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e 20 d.C. e chamada Tiberíades, em homenagem ao imperador Tibério (14-37 d.C.). O his-

toriador judeu Flávio Josefo escreveu sobre a população original de Tiberíades com eviden-

te desprezo pela gente que Antipas alocou ali, vinda de todas as partes (Ant. 18.36-38). 

Deveras, durante a revolta dos judeus contra os romanos em 66-70 d.C., provavel-

mente era grande o número de gregos que habitavam Tiberíades, e Richard Horsley acredita 

que em Séforis a maior parte dos habitantes era de não judeus.8 Ainda que isso não seja 

prova da predominância gentílica de Séforis durante a revolta, sabemos que naqueles dias 

de crise os aristocratas citadinos adotaram uma posição pró-romana, buscando a proteção 

de Vespasiano contra as ameaças dos revoltosos camponeses galileus, destruindo as pró-

prias defesas para demonstrar que não resistiam à invasão romana.9 Não por acaso, diferen-

temente de Jerusalém, a cidade de Séforis sobreviveu à guerra e continuou a ser uma cidade 

de influência na região por séculos.10 

Mesmo que as poucas informações compartilhadas acima não sejam suficientes para 

nos fornecer um retrato completo (se é que isso é possível) da presença citadina na Palesti-

na durante o primeiro século, podemos concluir com certa segurança que as cidades eram 

edificadas para receber as elites e os sistemas de manutenção do seu poder. Eram núcleos 

de onde uma minoria controlava e explorava os arredores e a maioria da população. Mas lá 

também se reunia um grande número de pessoas não tão “nobres” que viviam para satisfa-

zer das mais diferentes maneiras as necessidades da elite. Ekkehard e Wolfgang Stegemann 

nos dão uma relação breve dos vários tipos de profissionais que constituíam as populações 

citadinas da seguinte forma: 

Na população da cidade há, entre outros, “funcionários públicos”, sacerdotes, eruditos, escri-

vães, comerciantes, servos, soldados, artífices, trabalhadores e mendigos. Ao lado destes, e-

xiste uma pequena elite que obtém o seu sustento da posse da terra e/ou de cargos políticos.11 

Dentre os trabalhadores mencionados, podemos incluir ainda os que trabalhavam com 

o transporte, alguns professores, artistas, os ocupados com a construção, as prostitutas etc.12 

                                                           
8 HORSLEY, R. A. Arqueologia, história e sociedade na Galileia;..., p. 53. 
9 Cf. MEYER, Eric M., citado em: CHANCEY, M. The Cultural Milieu of Ancient Sepphoris. p. 

133. 
10 Cf. BATEY, Sepphoris and the Jesus Movement, p. 404. 
11 STEGEMANN, W.; STEGEMANN, E. História social do protocristianismo;..., p. 25. 
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Apesar disso tudo, há quem prefira se referir ao cosmopolitismo das cidades galileias 

com maior cautela.13 Este é o caso de Gerd Theissen, que vê o helenismo das cidades da 

Galileia mais como uma expressão de uma forma “moderna” de Judaísmo do que como 

uma invasão generalizada da cultura greco-romana na Palestina.14 Aqui podemos dizer que, 

além das autoridades nomeadas pelo Império para administrar a província, eram moradores 

das cidades, sacerdotes e outros judeus que conseguiram algum poder e status social a par-

tir de suas funções e posses em relação à aristocracia estrangeira. Mark Chancey, a partir de 

pesquisas arqueológicas, tem demonstrado que mesmo nesses ambientes urbanos ainda 

havia predominância da cultura judaica.15 Isso é algo valioso para nós, já que, depois da 

revolta de 66-70 d.C. e da destruição do Templo de Jerusalém, foi nos ambientes citadinos 

da Galileia que se deu início a uma coalizão de judeus em busca de unidade religiosa, cri-

ando um movimento que hoje muitos chamam de Judaísmo formativo.16 O Evangelho cita-

dino de Mateus mostrar-se-á uma evidência disso. 

Fiquemos, em relação às cidades de Séforis e Tiberíades, com a imagem de que eram 

polos da opressão da elite sobre o campo e que, embora essa elite servisse a Roma e possu-

ísse um caráter cosmopolita inquestionável, também fazia parte desse grupo opressor a aris-

                                                                                                                                                                                 
12 Apenas Séforis e Tiberíades possuíam, dentro do território palestino, proporções suficientes para 

serem chamadas “cidades” nos dias do Império Romano. Todavia, podemos lembrar que as influên-
cias cosmopolitas não se restringiam a essas capitais. Como nos lembra Sean Freyne, centros co-
merciais importantes como Cafarnaum, Betsaida e Tariqueia também possuíam horizontes culturais 
amplos. Cf. FREYNE, S. A Galileia, Jesus e os evangelhos;..., p. 150. 

13 O já citado Mark Chancey ressalta, em “The Cultural Milieu of Ancient Sepphoris”, p. 136-139, 
que as escavações em Séforis indicam que mesmo este centro urbano era uma cidade marcada pela 
religiosidade judaica no primeiro século, usando para defender sua tese a presença de inúmeros 
instrumentos para banhos rituais judaicos no interior das casas. Sobre os estudos dos espaços do-
mésticos como meio de investigação não literária da Palestina do período romano, também temos 
um capítulo de Eric M. Meyers que se aprofunda no tema dos banhos rituais, intitulado “Aspects of 
Everyday Life in Roman Palestine with Special Reference to Private Domiciles and Ritual Baths”, 
p. 193-220. Todavia, tais discussões não alteram a imagem que temos feito de uma Galileia cultu-
ralmente heterogênea, nem serve como evidência de que os conflitos entre cidade e campo eram 
menos intensos, muito pelo contrário, qualquer cooperação da aristocracia judaica para com o poder 
romano fortalecia o conflito interno com a maioria que sonhava com a libertação. Veja, por exem-
plo, o tratamento dado aos publicanos nos Evangelhos sinóticos. 

14 Cf. THEISSEN, G. O movimento de Jesus;..., p. 235. Veja também Mark Chancey e Eric M. 
Meyers, citados em: BATEY, Sepphoris and the Jesus Movement, p. 408. 

15 Sobre isso ele escreveu: “A mistura de helenismo e cultura local acelerou no segundo século E.C., 
principalmente depois da chegada de uma guarnição permanente de tropas romanas, como ocorreu 
em 120 E.C. A troca do nome Séforis para Diocesareia reflete esta mudança cultural” (tradução 
nossa). Cf. CHANCEY, The Cultural Milieu of Ancient Sepphoris, p. 144. 

16 HORSLEY, R. A.; HANSON, J. S. Bandidos, profetas e messias;..., p. 54. 
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tocracia judaica. Tentando atender às pesadas exigências tributárias do violento governo 

herodiano e também às cobranças dos impostos religiosos,17 os camponeses galileus enre-

davam-se em empréstimos oferecidos principalmente por funcionários da administração 

herodiana e aristocratas sacerdotais, dando a própria terra, sua fonte de sobrevivência, que 

devia ser inegociável, como garantia de pagamento.18 A pesada extorsão de excedentes uni-

da à desonesta comercialização agrária gerou um previsível e gradativo processo de endivi-

damento que conduziu grande parte da classe camponesa à completa miséria. Enquanto a 

aristocracia vivia luxuosamente e poucos proprietários enriqueciam acumulando posses, 

entre os camponeses o empobrecimento era desesperador. Em determinados momentos, 

quem conseguia ao menos uma ocupação arrendando a terra de algum fazendeiro tinha de 

dar-se por satisfeito, posto que tantos outros camponeses menos afortunados vendiam-se 

como escravos,19 ou tornavam-se marginais, vendo-se obrigados a recorrer à mendicância 

ou mesmo ao banditismo, fenômeno que alcançou proporções epidêmicas em certos perío-

dos da dominação romana na região.20 

Nossa exposição sucinta sobre o impacto da dominação romana e de suas cidades 

administrativas sobre a classe camponesa da Palestina não foi nem poderia ser completa. 

Mas ainda não a concluímos. A partir daqui, continuaremos tratando desse tema juntamente 

com nossa investigação a respeito da origem do movimento de Jesus e do primeiro Cristia-

nismo, o que ilustrará com um exemplo historicamente marcante o que até então pudemos 

dizer. 

                                                           
17 Uma descrição breve dos vários impostos imperiais e religiosos que sobrecarregavam os campone-

ses da Palestina naqueles dias pode ser encontrada de maneira resumida em: GODOY, D. Roma, 
Palestina e a Galileia do século I, p. 52-53. De maneira um pouco mais detalhada, em: THEISSEN, 
O movimento de Jesus;..., p. 217-228. 

18 Veja: HORSLEY, R. A.; SILBERMAN, N. A. A mensagem e o Reino;..., p. 39. 
19 No artigo intitulado “Roma, Palestina e a Galileia do século I”, p. 55, Daniel Godoy escreveu sobre 

as poucas alternativas dos endividados daqueles dias: “A expropriação de sua terra gerou um pro-
cesso de empobrecimento e não lhes deixava outra saída que a de vender sua própria força de traba-
lho, o que num curto tempo aumentou o número de escravos(as) que enchiam as cidades”. 

20 R. A. Horsley e J. S. Hanson dizem que, se pudermos confiar na historicidade da narrativa da 
crucificação de Jesus, que diz que ao seu lado foram torturados dois “bandidos” (Mc 15,27), temos 
uma evidência textual da presença do banditismo social na Palestina nos dias de Jesus. Todavia, 
sabe-se que tal fenômeno intensificou-se significativamente nas décadas seguintes, especialmente 
depois de um período de fome intensa que teria havido entre 46-48 d.C. Cf. Bandidos, profetas e 
messias;..., pp. 72-74. 



 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VI, n. 32 8 

Imposições urbanas num cenário agrícola: 
o movimento de Jesus 

Diante do que já vimos, imaginamos sob que condições adversas nasceu entre os 

camponeses da Galileia o homem Jesus de Nazaré. Uma particularidade a seu respeito que 

merece consideração é que Jesus desempenhava alguma atividade profissional como arte-

são, o que não o põe à parte da classe camponesa. Em Mc 6,3 ele é descrito pelo termo gre-

go tekton, e em Mt 13,55 como filho de um tekton. Embora o termo na maioria das vezes 

seja traduzido por “carpinteiro”, também pode ser uma designação mais genérica para um 

artífice do setor da construção, que podia trabalhar não só com madeira, mas também com 

metais ou como pedreiro.21 

Como camponês/artesão da aldeia de Nazaré (que ficava a aproximadamente uma ho-

ra de caminhada de Séforis), não é difícil imaginar que Jesus pudesse estar por algum tem-

po ligado profissionalmente a Séforis, a primeira capital do governo de Antipas.22 Deveras, 

boa parte da mão de obra para a edificação e manutenção das grandes cidades era fornecida 

por pessoas como Jesus, saídas das pequenas aldeias ou cidades satélites. Mas, para que não 

façamos confusões imaginando Jesus como um trabalhador privilegiado, citemos outra vez 

John Dominic Crossan, que, a partir do trabalho de G. Lenski sobre sociedades agrárias, 

como a do Império Romano, diz que, “quanto à classe social, os artesãos camponese eram 

inferiores, não superiores, aos agricultores camponeses”.23 Em geral, cada família campo-

nesa produzia suas próprias cerâmicas e instrumentos em vez de comprá-las, o que tornava 

o comércio desses produtos nem sempre uma opção lucrativa. Além disso, para um artesão 

o acesso à comida era indireto, consequentemente passível às imposições de mediadores 

que podiam encarecer o produto. A conclusão de Crossan é que o artesanato como meio de 

sobrevivência só era, em geral, uma opção daqueles aldeões cuja terra não era suficiente, 

seja pela má qualidade, seja pelo crescimento populacional.24 Exceção a essa regra pode ser 

o caso de alguém que, através da participação com capital para investir na produção de ar-

                                                           
21 STEGEMANN; STEGEMANN, História social do protocristianismo;..., p. 230. 
22 HORSLEY; SILBERMAN, A mensagem e o Reino;..., p. 51. 
23 CROSSAN, O nascimento do cristianismo;..., p. 199. 
24 Ibid., p. 268-269. 
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tesanato, transformasse a produção numa verdadeira indústria, o que da mesma forma não 

implicava em qualquer benefício para a classe camponesa. 

Não há motivos para supor que Jesus fosse um camponês privilegiado por sua ativi-

dade profissional bem-sucedida. Aliás, há um dado histórico que habitualmente não é rela-

cionado à vida de Jesus, mas que pode ser bastante relevante para compreender sua trajetó-

ria, principalmente se imaginamos que Jesus manteve alguma relação profissional com Sé-

foris: Herodes Antipas decidiu aumentar seu controle sobre a região da Pereia e mudar sua 

capital administrativa para Tiberíades, fato que já mencionamos brevemente. Embora Séfo-

ris não tenha se mudado ou esvaziado, pode ter acontecido de profissionais como Jesus 

sofrerem com a queda no volume de negócios, regredindo à marginalidade dos camponeses 

pauperizados. Tal dado histórico pode não ter nenhuma relação com a direção tomada por 

Jesus, mas, coincidentemente, foi, em algum momento após esse período de mudança, du-

rante os anos 20, que Jesus deixou a Galileia em direção à Judeia e aderiu ao movimento do 

profeta João Batista (Mc 1,9). 

Não é possível precisar quanto tempo Jesus esteve na Judeia, mas, como se não bas-

tasse tanta desventura, outra vez Herodes Antipas interfere na sua trajetória prendendo João 

Batista. Lemos nos Evangelhos que João foi preso por criticar o casamento de Antipas com 

sua ex-cunhada, Herodíades (Mc 6,17-18; Mt 14,3-4; Lc 3,19), mas Crossan tem ressaltado 

o sentido político da crítica do profeta como o fator principal de sua prisão. Ao ver que An-

tipas pretendia aumentar a popularidade do seu governo governando com uma rainha de 

descendência asmoneia, Herodíades, Crossan astutamente vê João Batista interferindo no 

âmbito político e não apenas preocupado com o incesto de Antipas.25 De fato, a ação do 

tetrarca cala João Batista definitivamente e dispersa seus seguidores, o que leva Jesus a 

voltar para a sua terra, a Galileia. 

Agora Jesus se estabelece em Cafarnaum, aldeia alguns quilômetros acima de Tiberí-

ades, também às margens do lago (Mt 4,12-13). Ali, nas aldeias da região, Jesus dá início 

ao seu movimento recrutando pessoas que provavelmente eram como ele, vítimas pauperi-

zadas da política agressiva do Império Romano e da desonestidade da classe sacerdotal 

                                                           
25 Id. Texto e contexto na metodologia dos estudos sobre o Jesus Histórico. In: VV. AA. Jesus de 

Nazaré; uma outra história. São Paulo: Annablume/Fapesp, 2006. p. 184. 
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judaica. Jesus começa pregando exatamente o que aprendera de João Batista,26 mas não 

ficou isolado no deserto na expectativa de uma intervenção apocalíptica de Deus nem che-

gou ao extremo de organizar um grupo guerrilheiro para tomar à força o controle da situa-

ção. Jesus propôs o retorno à Torá, a restauração da dignidade da classe camponesa por 

meio da solidariedade entre famílias. Não se trata, aqui, de obras de caridade autossatisfató-

rias, mas da reestruturação da sociedade igualitária, de redistribuição justa de riquezas.27 

Jesus aproveitou a desestrutura patente da classe rural para arregimentar pregadores 

viandantes. Fazendo profetas de camponeses expropriados, ele formou um movimento que 

se dedicava às curas, exorcismos, e à proclamação do Reino de Deus, que tinha uma pers-

pectiva escatológica e também presente. Eles diziam que chegariam novos tempos, em que 

não haveria imperadores, tetrarcas ou centuriões, mas uma grande irmandade aldeã guiada 

pelo próprio Deus, e onde as injustiças seriam extintas através da perfeita prática da Lei. 

Também diziam que esse tempo já se aproximara (Lc 11,20), que o tempo já estava cum-

prido (Mc 1,15), dando sinais disso por meio de curas milagrosas. Quem cresse deveria 

começar a experimentar o Reino de Deus imediatamente, fazendo ao próximo o que gosta-

riam que também lhes fizessem (Mt 7,12) e não se sujeitando a homens que no momento 

eram os primeiros, mas que logo seriam os últimos (Mc 10,31).28 

Apenas para ilustrar isso em outras palavras, citamos mais algumas linhas de Horsley 

e Silberman: 

Sob a pressão dos tributos e da expropriação de terras por parte de Herodes, eles haviam se 

afastado do espírito aldeão tradicional de cooperação mútua: a dissensão e a recriminação 

mútua precisavam ser apaziguadas [...] Portanto, as curas e os ensinamentos de Jesus preci-

sam ser vistos nesse contexto, não como verdades espirituais abstratas, ditas entre um milagre 

extraordinário e outro, mas como programa de ação comunitária e resistência prática a um 

sistema que conseguiu transformar aldeias fechadas em comunidades muito fragmentadas de 

indivíduos alienados e amedrontados.29 

                                                           
26 Compare Mt 3,1-2 e Mt 4,17. 
27 Cf. MALINA, B. J. O evangelho social de Jesus;..., p. 113. 
28 Sobre essa vertente “sapiencial” do Reino de Deus, veja: CROSSAN, J. D. Jesus; uma biografia 

revolucionária. p. 71. 
29 HORSLEY; SILBERMAN, A mensagem e o Reino;..., p. 66. 
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Aproximadamente dois anos após dar vida a um movimento que adaptara a expectati-

va do Reino de Deus ao cotidiano dos camponeses, Jesus também é condenado como sub-

versivo e assassinado. Independente das interpretações salvíficas ou cristológicas dadas à 

sua morte, não podemos nos esquecer que ela foi, assim como a do seu predecessor, João 

Batista, um ato de contenção de uma ameaça política real. A Igreja cristã nem sempre en-

tende o que o Império Romano viu de pronto: que o Reino de Deus não era outra coisa se-

não a proposta de uma teocracia, cujo estabelecimento exigia a destruição do Império.30 

Mesmo que talvez exagerem a importância da ameaça de Jesus ao poder imperial, Horsley 

e Silberman deixam claro que essa morte deve ser lida como sugerimos, como ato de im-

portância política: “[...] o fato de Jesus de Nazaré ter sido crucificado é testemunho tão elo-

quente quanto qualquer outro da profundidade e clareza da ameaça que ele representava [...] 

estavam em jogo o poder da administração romana e a ordem pública de Jerusalém”.31 

Felizmente, mais uma vez o extermínio violento do líder popular não foi capaz de dar 

cabo do seu projeto. Tem-se conhecimento de que em diferentes lugares homens e mulheres 

que haviam sido impactados pela proposta de Jesus dão sequência ao movimento trilhando 

caminhos diferentes. Na Judeia, parece que desde cedo surgiu a fé em torno do Jesus Res-

suscitado, formando o que Bruce J. Malina chama de “grupos do Jesus Messias”, que aos 

poucos transformaram o projeto social de Jesus numa busca pela salvação, ou pelo “[...] 

resgate cósmico das pessoas coletivistas do primeiro século do mundo mediterrâneo”.32 Na 

Galileia, os camponeses que ouviram Jesus talvez só tenham sabido de sua morte por ouvir 

falar, e mantiveram com maior fidelidade as características originais do programa de reno-

vação social da comunidade camponesa por meio da Lei interpretada através do amor ao 

próximo. 

É na Galileia que o primeiro Cristianismo parece mais ligado à atividade dos discípu-

los itinerantes. Esses itinerantes, porém, “ministros de Jesus” e proclamadores do Reino de 

Deus entre aldeias, foram aos poucos transformados em “missionários profissionais” arre-

gimentados para a propagação do Cristianismo. Esses “profissionais” eram itinerantes que 

não haviam nascido da despossessão material, como os primeiros seguidores de Jesus, mas 

                                                           
30 MALINA, O evangelho social de Jesus;..., p. 11. 
31 HORSLEY; SILBERMAN, A mensagem e o Reino;..., p. 98. 
32 MALINA, O evangelho social de Jesus;..., p. 157. 
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de uma vocação que os impulsionava a uma vida sem lar e bens, conforme a distinção que 

faz Rodney Stark: 

Nos vinte anos depois da crucificação, o Cristianismo foi transformado de uma fé da Galileia 

rural em um movimento urbano que ultrapassou os limites da Palestina. No começo ele este-

ve a cargo de pregadores itinerantes e pelas bases cristãs que dividiam sua fé com seus paren-

te e amigos. Logo eles foram alistados por missionários profissionais, como Paulo e seus as-

sociados. Assim, enquanto os ministros de Jesus foram primariamente às áreas rurais e arre-

dores das cidades, o movimento de Jesus rapidamente se alastrou para as cidades greco-

romanas.33 (tradução nossa) 
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A vida nascente nas Sagradas 
Escrituras e na história da Igreja 
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“[...] a manipulação de embriões humanos, por 

exemplo, nunca será adequadamente 

compreendida se pensarmos o embrião apenas como 

um ser vivo a mais. Só quando olhamos, tanto 

para ele quanto para nós mesmos como seres humanos 

dotados de uma dignidade que não pode ser 

tirada, é que percebemos a importância de defender a 

vida humana.”3 

 Resumo: A pesquisa sobre a vida nascente e as questões atuais não podem ser 

debatidas sem que se ponha sobre a mesa de estudo a história onde de certa maneira o 

mesmo tema já causou inquietações. Como sabemos, a teologia, ao mesmo tempo que 

o conhecimento humano dos antigos – por exemplo, os cananeus e os gregos –, 

serviram-se da mitologia para dar explicações sobre os fenômenos e a origem de 

tudo. A antropologia bíblica serve-se do mito da criação no Gênese e, quando se 

refere ao ser humano, ele é constituído como imagem e semelhança de Deus e com 

uma corporeidade. A perspectiva da doutrina cristã, num primeiro momento, não 

perde de vista a concepção hebraica de homem em sua unicidade, mas se vê em volta 
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da concepção grega, e seu dualismo sendo superado pela teologia moderna. No 

decorrer da teologia, a vida sempre foi concebida com grande respeito, e o seu 

reconhecimento, desde a dimensão embrionária, mesmo não tendo a conotação 

conceitual assumida, incorporado ao seu discurso nos séculos XIX e XX. Porém, não 

tendo o conceito de embrião, a Sagrada Escritura apresenta textos do Antigo e do 

Novo Testamento que contemplam a vida intrauterina. Ainda que a Sagrada Escritura 

não seja um texto científico, em sua estrutura esboça a dignidade que a vida requer 

desde seus primeiros instantes. 

 Palavras-chave: Biologia; teologia; vida nascente. 

Considerações iniciais 
As questões emergentes e a discussão sobre o início da vida humana estão 

intrinsecamente ligadas aos temas que envolvem o avanço da biologia, como o manuseio do 

embrião humano, as pesquisas com células-tronco e a clonagem a partir de células 

germinativas, ou de células somáticas. O estudo deste tema é essencial, tanto para a 

biologia quanto para a teologia, porque, com o progresso da biologia na dimensão 

molecular, algumas concepções sedimentadas na história da filosofia, assim como da 

teologia, foram abaladas. 

A problemática posta aqui é a discussão sobre esses avanços e outros semelhantes, 

repousando principalmente sobre o uso do embrião resultado da fecundação dos gametas 

para pesquisa científica. A resposta a tais questões não pode ser um arranjo moral que 

buscará ajustes. O que se pressupõe é o diálogo, compromisso social, a exposição 

filosófica, teológica, os valores culturais, saber ceder e saber quando é o momento de não 

transigir. 

O progresso da biologia nos últimos tempos vem sendo mais rápido do que a 

absorção e incorporação na sociedade intelectual, cultural e científica. A novidade da 

desenvoltura da biologia tem o pendor de desafiar decisões e pressupostos de fé e outros 

valores tomados como definitivos. A biologia, com seu desenvolvimento, força o filósofo e 

o teólogo a repensar sua própria condição. 
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Nesta reflexão tentaremos levantar dados para que a teologia contribua para o mundo 

em que está imersa com a missão a partir do seu principal instrumento; as Sagradas 

Escrituras. 

O discurso mitológico da criação na 
Sagrada Escritura 

Quando nos reportamos ao discurso mitológico, não pretendemos o entendimento 

apenas alusivo, mas entender o mito como a materialização simbólica de uma realidade 

inaudita conceitualmente, mas expressa pela fé. Dessa forma, observamos que os três 

primeiros capítulos do Livro do Gênesis são relatos que revelam Deus em seu ofício 

criador. Deus é a fonte da vida. Ele é a origem da vida humana e institui uma relação 

significativa com o ser humano. 

Essa relação estabelecida pelo relato da criação do homem é precedida por uma 

decisão pessoal de Deus. “[...] Façamos o homem à nossa imagem, como nossa 

semelhança, [...]”4 “Façamos”, uma decisão de Deus em comunidade. O ser humano é 

criado à imagem e semelhança de Deus. Ao ser criado sob essa perspectiva, é atribuída ao 

ser humano a dignidade. Nesse elemento próprio do ser humano está implícita a 

incorporação do respeito do humano pelo próprio humano. 

Isso significa, nos termos da Sagrada Escritura, a responsabilidade do homem sobre a 

vida e o cuidado do próprio humano. Responsabilidade que não pode ser entendida como 

domínio, mas compaixão. Entre os fatos de grande importância se destaca que entre os 

animais não encontramos semelhante ao homem, reforçando, assim, a ideia da diferença 

entre os diversos seres vivos e o ser humano. 

Em Gn 2,7, a criação do homem singularmente acontece em três momentos 

especificamente. O homem é moldado da argila, depois é proporcionado a ele o hálito da 

vida, nefeshe, e depois dessa ação do Criador aquela estátua de terra torna-se um ser vivo 

merecedor de todo cuidado e carinho especial de Deus. 

Em Gn 2,21-23, a mulher é criada. Logo é apresentada ao homem. A mulher, no 

versículo 23, é reconhecida pelo homem como igual, sendo superada a visão dominadora 

imposta sobre a mulher. “[...] Esta, sim, é osso de meus ossos e carne de minha carne. Ela 
                                                 

4 Gn 1,26. 
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será chamada „mulher‟, porque foi tirada do homem”.5 “Tirada” não traz a conotação de ser 

um pedaço de osso que foi transformado em mulher, mas que a mulher nasce da mesma 

essência humana em relação ao homem. Biologicamente falando, podemos afirmar, temos o 

mesmo DNA. 

O homem tornou-se ser vivo quando foi soprado o espírito, o nefeshe. Esse termo 

hebraico significa a transformação de um corpo em ser humano vivo. O espírito é o ser 

humano inteiro. 

A criação de Deus não pode ser entendida como uma montagem mecanicista, como 

se ao homem fosse formado primeiro o corpo e depois se tivesse posto nele uma alma. A 

Sagrada Escritura, na tradição hebraica, entende que, quando Deus criou o ser humano, 

formou-o de modo que pelo seu espírito viesse tornar-se um todo. A partir da formação do 

primeiro casal, a reprodução humana passou a existir, conforme Gn 9,7: “[...] sede fecundo 

multiplicai-vos, povoai a terra [...]”. Com esse imperativo, a reprodução humana tornou-se 

sagrada e tudo o que por meio dele tivesse início passa a ser merecedor de respeito, pois já 

em si carrega a dignidade humana. “[...] negando a dignidade a um ser da espécie humana, 

nega-se a dignidade a um ser humano, integralmente.”6 

A antropologia na Sagrada Escritura 
Na concepção antiga, a imagem era apenas uma semelhança do ser representado. 

Imagem, na Sagrada Escritura, é a linguagem para exprimir a ideia de ser humano. “Nos 

tempos mais antigos, os santuários cananeus não possuíam imagens de deuses, mas apenas 

colunas de pedra (massabot), representando a divindade masculina, e estacas de madeira 

(aserat), representando a divindade feminina.”7 

A Bíblia hebraica tem diversos conceitos para designar a palavra imagem: “selem, te 

munah, tabnit”.8 No Antigo Testamento, o relato de que o homem foi criado segundo 

alguma divindade é uma ideia ampla na Antiguidade – particularmente entre os 

babilônicos. Por exemplo, no mito de Gilgamesh, como no Gênesis, Deus diz que o homem 

                                                 
5 Gn 2,23. 
6 SANCHES, M. A. Bioética, ciência e transcendência. p. 101. 
7 Dicionário Bíblico Teológico. p. 176. 
8 Ibid., p. 717. 



 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VI, n. 32 
 

18 

deve ser constituído à sua imagem (do hebraico: “como nosso selem ou segundo a nossa 

semelhança, ou também segundo nosso dmut”9). 

Na Sagrada Escritura, aparecem outros termos que remetem ao ser humano, tais 

como: Ruah, pneuma, nefeshe, que exprimem a transcendência humana; soma, basar, sarx, 

que significam o corpo. Essas expressões designam o ser humano como totalidade. Na 

concepção hebraica, não existia a ideia do ser humano dual, como na concepção grega de 

corpo e alma, ou do trialismo da “antropologia gnóstica”.10 É o que nos afirma Alfonso 

Garcia Rubio: “[...] os cristãos do século I possuíam uma visão unitária de homem, 

perpectiva herdada do antigo Israel, sobretudo da fé no único Deus criador – enriquecida 

pela revelação, mediante Jesus Cristo, do que significa ser humano”.11 

Na criação do homem, “selem e dmut são expressões que têm o mesmo sentido e 

significam que o ser humano tem semelhança com Deus, como o filho com seu pai, porque 

recebeu do seu criador algo de divino, por isso a vida do ser humano é vista como 

inviolável”.12 É essa semelhança relacional a fonte emergente da dignidade. 

No Novo Testamento, imagem tem sempre o sentido de representação de outra 

pessoa. Quando São Paulo chama o homem de imagem de Deus, ele seguramente busca sua 

base na concepção de Gn 1,2ss. 

Na Sagrada Escritura, quando o novo ser se encontra em formação intrauterina já é 

concebido como totalidade. Ele, no pensamento hebraico, não é visto como junção de 

substâncias, mas um ser único. A dicotomia dualista é concepção grega tomada para 

compreensão dos textos sagrados. Toda a integralidade do ser humano passa a existir no 

momento em que o espírito é soprado em suas narinas. O sopro nas narinas é sinal criador 

de Deus, expressão máxima da relação filial Deus-homem. O sopro de Deus é a 

representação da fecundidade do Espírito de Deus, fonte da dignidade humana. 

Tomando a narrativa mitológica da criação e aproximando o discurso atual da 

biologia, fica claro que a narrativa não tem o respaldo desta ciência, nem mesmo o 

conhecimento do conceito de embrião atual – até porque não havia o conhecimento dos 

gametas, fato que aconteceria só em 1627, quando foi conhecido o espermatozóide 

                                                 
9 Ibid. 
10 SOUZA, José N. O destino do homem no plano de Deus. p.36. 
11 RUBIO, Alfonso G. Unidade na pluralidade; o ser humano à luz da fé e da reflexão cristã. p. 329. 
12 Dicionário Bíblico Teológico. p. 717. 
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humano, pelo naturalista Anton van Leeuwenhoek, e do óvulo, em 1827, por Karl Ernst von 

Baer, elementos para o discurso sobre concepção e a origem da pessoa humana como um 

todo desde o momento da concepção. A aproximação com a concepção hebraica está na 

concepção unitária do ser humano, que neste caso poderá ser aplicado ao embrião. Apesar 

do desconhecimento desse conceito, os hebreus não tinham a distinção da vida em seus 

estágios, mas, desde que existisse indício de uma gestação, era concebida uma vida em sua 

plenitude. 

Sem a base de biologia que temos hoje foram formuladas teorias que se aproximam 

não como conceito moderno de embrião, mas como reconhecimento da vida. Uma possível 

aproximação podemos encontrar na narração de Jr 1,5 “[...] eu te conheci [...]”. Outra 

aproximação está em Lc 1,41-44: “[...] a criança estremeceu de alegria em meu ventre”. É o 

reconhecimento implícito de uma vida, de algo, de alguém. 

A situação de formação em que se encontra esse alguém, retornando à visão hebraica, 

poderá ser vista à luz da biologia como gestação do embrião, do feto, que por um longo 

tempo teve a questão da concepção teológica do momento da animação tardia praticamente 

superada pela teologia atual. Porque o conceito de alma também foi abandonado pela 

teologia hoje. Praticamente, é unânime que no momento da fecundação tem início um novo 

ser humano. Concordância expressa na teologia do Concílio Vaticano II: a pessoa humana é 

“unidade de corpo e alma, o homem – sua condição”.13 O conceito de corpo e de alma 

expresso pela teologia do Concílio Vaticano II incorpora o discurso de pessoa. Em relação 

à mesma questão, João Paulo II, na Evangelium Vitae, mesmo retomando a instrução 

Donum Vitae, afirma: “desde o primeiro instante de sua existência” o “ser humano é 

unidade”,14 e desde a “fecundação tem início uma nova vida”.15 Essas afirmações carregam 

os princípios da concepção hebraica de ser humano e a base da biologia moderna. 

O nascituro na Sagrada Escritura 
Segundo Salvino Leone, o primeiro discurso sobre o aborto teria acontecido “entre os 

anos 445-478 a.C., o discurso de Lísias. Dele restam alguns fragmentos. É provável que 

                                                 
13 Gaudium et Spes, n. 41. 
14 Cf. Evangelium Vitae, n. 60. 
15 Cf. Ibid. 
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este texto seja o primeiro discurso histórico de uma obra referente ao estatuto do embrião 

humano”.16 

A Sagrada Escritura, na medida em que constitui a história da salvação, busca 

elementos concretos para explicar as questões relacionadas à vida. A Bíblia não é um 

manual de biologia, por isso se serve da linguagem mitológica, como o relato da criação no 

Gênesis, que tem como pano de fundo mitos que descrevem o surgimento da vida servindo-

se também da filosofia. Por isso a busca de elementos que exprimem a vida em seu 

momento inicial está delimitada pela carência do conhecimento da biologia como a temos 

hoje. 

Num primeiro momento, temos, na Sagrada Escritura, o texto do Decálogo, 

precisamente o sexto mandamento: “Não matarás”. Esta sentença pode ser tomada hoje 

como “não destrua a vida, não a desumanize, não a torne um objeto, não a reduza”. Nas 

entrelinhas dos textos da literatura veterotestamentária está o substrato do cuidado e o 

reconhecimento do respeito pela vida, mesmo sem ter formado o conceito de embrião. Não 

destruir a vida pode ser tomado sem uma pontuação específica, pode ser a vida como um 

todo. No entanto, pode ser tomada e aplicada de modo singular à vida humana embrionária. 

Mas isso não quer dizer que, mesmo sendo um escrito milenar, não seja possível 

identificar textos que tratam da vida no estágio intrauterino. Na Sagrada Escritura, temos, 

no “Livro do Êxodo, 21,22-25, a forma de reconhecimento da vida e a interpretação 

embriológica carregando nos seus meandros o sentido e a significação ética e jurídica”.17 

Segundo Vicent Bourget, 

a qualificação do aborto exigiu uma interpretação do estatuto da criança não nascida. Entre os 

antigos, a interpretação biológica antes da “formação” do feto, nesse sentido o embrião é 

reconhecido como se fosse uma “quase coisa” e, no caso de sua morte provocada, 

dependendo do caso, implica uma indenização financeira. Se a morte for provocada após sua 

formação, a vida do embrião, a pena a ser aplicada é a do talião.18 

Mesmo tendo essa visão embriológica em dois momentos, é notório o 

reconhecimento moral e jurídico do status do embrião humano. 

                                                 
16 SGRECCIA, E. Identidade e estatuto do embrião humano. p. 43. 
17 BOURGET, V. O ser em Gestação;... p. 120. 
18 Ibid., p. 89. 
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Um segundo texto das Escrituras é o Sl 139,16. A Bíblia de Jerusalém e a Bíblia 

CNBB, quando falam do início da vida, expressam da seguinte forma: “Teus olhos viam o 

meu embrião [...]” e “Ainda embrião, teus olhos me viram [...]”. O autor fala do embrião 

constituído transparecendo o conceito hebraico da unicidade humana, rejeitando o dualismo 

entre corpo e alma mesmo na substância informe, ou seja, antes mesmo do reconhecimento 

morfológico. O salmo também enfatiza o amor divino ao novo ser desde os primeiros 

momentos, desde a fecundação. 

O Livro da Sabedoria, capítulo 7,1 – nas Bíblias CNBB e Ave-Maria –, relata: 

“Formado em carne, no seio de minha mãe, durante dez meses tomei consistência em seu 

sangue”. O Livro da Sabedoria de Salomão, ao falar do início da vida, diz que o ser humano 

é formado com dignidade, pois, no início do versículo, Salomão identifica-se como homem 

que foi sendo formado delicadamente, ou seja, em todas as circunstâncias próprias da 

fecundação e da gestação exclusivas do ser humano atestada pela biologia moderna. 

Em Jr 1,2, a consagração afirma categoricamente a ontogênese da pessoa humana e a 

sua dignidade desde os primeiros instantes de sua existência intrauterina. Usando a 

linguagem atual, diríamos desde a fusão dos gametas, quando se dá o emparelhamento 

cromossômico. 

No Novo Testamento, o principal texto sobre a vida no seu início é a gestação de João 

Batista, e a do próprio Jesus Cristo, em Lc 1,43-45. Por hora, o que parece ser significativo 

é o momento em que “a criança estremeceu de alegria”19 no ventre. A criança é o 

reconhecimento da dignidade humana no estágio intrauterino. Isabel se encontra no sexto 

mês de gestação. Fazendo relação com a biologia atual, a criança já está formada, enquanto 

Maria carrega em seu ventre Jesus em seus primeiros dias de formação, reconhecido por 

Isabel como “meu Senhor”, ou seja, é o reconhecimento de Jesus em seu estágio 

embrionário. Isto que esse embrião está passando pelo processo biológico e ontológico de 

todo ser humano. O “Verbo feito carne”.20 Interpretando esta sentença à luz da biologia, 

hoje podemos traduzir dizendo que a Palavra se fez DNA. 

Todavia, precisamos ter presente que os textos anteriores não podem ser tomados 

como prova do ser humano em sua dimensão embrionária. Mas podem ser tomados como 

                                                 
19 Lc 1,44. 
20 DENZINGER, H. Compêndio dos símbolos, definições e declarações de fé e moral. p. 648. 
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prova saliente do cuidado do Criador com ela. A relevância desse fato na relação Criador-

criatura pode ser projeção de luzes para discussão sobre a dignidade humana e questões 

éticas e morais concernentes ao início da vida. 

Contexto histórico do embrião na Igreja 
No início da doutrina cristã, foram formulados alguns pensamentos que tiveram por 

princípio subsidiar, explicar e esclarecer a vida no seu início. Como é possível perceber, 

nesse período já existia a preocupação por respostas sobre a vida humana no início. A 

Didaqué escrita no fim do primeiro século depois de Cristo aparece como a primeira 

preocupação com a dignidade moral do embrião quando afirma: “Não mate a criança no 

seio de sua mãe, nem depois que ela tenha nascido”.21 Um segundo documento na história 

da Igreja, na segunda metade do segundo século cristão, a Carta a Diogneto, apresenta o 

reconhecimento da vida entre os cristãos. “Casam-se como todos os homens e como todos 

procriam, mas não rejeitam seus filhos.”22 Mais tarde, no ano de 816, o Papa Estevão V 

proclama que “é homicida aquele que fizer perecer, mediante o aborto, o que tinha sido 

concebido”.23 Essa sentença condena categoricamente o aborto e reconhece a dignidade 

humana do embrião. 

“Dos mais antigos estoicos a Tomás de Aquino, encontram-se diferentes teorias da 

animação da alma, passando por outros autores e pensadores, como Plutarco, Porfírio, 

Gregório de Nissa, Máximo Confessor e Agostinho, para citar apenas os mais 

importantes.”24 

Entre essas teorias, a forma primitiva que buscava alguns esclarecimentos era que a 

alma infusa ao corpo estaria condenada aos pecados da matéria. Essa concepção foi 

condenada pela Igreja no século VI. A Igreja condena toda e qualquer agressão atribuída ao 

corpo. Exemplo dessa postura eclesial é o ato de flagelação nas Filipinas. “Também 

Hilário, Ambrósio e Jerônimo defenderam que a alma estava em todo o corpo humano, mas 

                                                 
21 Didaqué, n. 2,2. 
22 Carta a Diogneto. p. 24. 
23 Concordantia discordantium canonum. 
24 BOURGET, O ser em gestação;..., p. 90. 
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ela estaria de modo particular em algum lugar específico do corpo. Santo Agostinho 

defendia que a infusão da alma acontecia no quarto mês da gestação.”25 

“A ideia de Porfírio sustentava a hipótese de que o embrião antes de nascer não era 

visto como um ser vivo em ato ou em potência no sentido de que tenha recebido alma, a 

entrada da alma ocorreria após o parto.”26 “A tomada da carne pela alma é concomitante à 

formação da carne do embrião, isto significa que a humanização acontece desde a 

fecundação: é a teoria da animação imediata da alma postulada por Máximo Confessor.”27 

A alma, recebendo o ser humano no momento da concepção ao mesmo tempo que o corpo, é 

disposta para a completude (simplérosim) de um único ser humano e o corpo provém da 

matéria subjacente (hypo kimenes hilés), vindo do outro corpo no momento da concepção, 

recebendo ao mesmo tempo que a alma a composição (sinthesim) que o faz ser com ela uma 

única figura (eidos).28 

Para o teólogo Tomás de Aquino, o fio condutor de sua reflexão é que o embrião não 

é imediatamente humano, ou seja, imediatamente pessoa. Ele tem seu início na fecundação, 

sendo ser vivo em estado vegetativo, passa a ser um ser vivo animal e por fim recebe o 

espírito que o faz ser em um único ato humano e pessoa. Isso quer dizer que, na perspectiva 

tomista, o ser humano primeiro recebe a faculdade de crescer, num segundo momento é 

dada a ele a possibilidade das sensações e, por fim, a humanização, a animação tardia.29 “A 

especulação sobre as três almas é inaceitável hoje.”30 

São Gregório de Nissa não aceitava a teoria da preexistência da alma ou do corpo. 

Ele, com tal postura, é contra as concepções anteriores, afirmando a origem simultânea da 

pessoa humana. Mostra que desde o momento da existência do embrião a alma esta 

presente com todas as suas potencialidades, que vão sendo manifestadas na medida em que 

o corpo se desenvolve.31 

                                                 
25 PESSINI, L.; BARCHIFONTAINE, C. Problemas atuais em bioética. p. 316. 
26 BOURGET, O ser em gestação;..., p.120. 
27 Ibid., p. 97. 
28 MÁXIMO CONFESSOR. Citado em BOURGET, O ser em gestação;..., p. 98. 
29 BOURGET, O ser em gestação;..., p. 100. 
30 SGRECCIA, Identidade e estatuto do embrião humano, p. 53. 
31 AQUINO, F. Aborto nunca. p. 75-76. 
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O Concilio de Latrão, em sua teologia, também conclui que a criatura humana é um 

ser espiritual e corporal por “compor-se de espírito e de corpo”.32 Com o desenvolvimento 

da biologia celular e da microscopia eletrônica, inaugura-se um novo passo. Com essa 

evolução dá-se a descoberta do gameta feminino, por Karl Ernst von Baer, esclarecendo a 

questão sobre o material de origem do desenvolvimento embrionário. “A partir desses 

elementos, estruturam-se os fundamentos de que, biologicamente falando, a vida tem início 

não mais a partir do momento da animação especulativa, mas a partir da fusão dos gametas 

e do emparelhamento dos pares cromossômicos.”33 A partir desses elementos, “pôde ser 

fundamentado racionalmente, de maneira científico-natural, que o embrião surgido do seu 

próprio genoma se desenvolve para um ser completo”.34 

Tendo essa compreensão, a concepção antiga da animação tardia defendida pela 

Igreja Católica cedeu lugar a nova compreensão. “Diante de toda a compreensão e o 

desenvolvimento que a biologia moderna proporcionou e a sua colaboração com as ciências 

e de modo particular a teologia, vem de certa maneira reforçar o conceito de ser humano 

bíblico.”35 Hoje significa seguramente que onde acontece uma fecundação se apresenta um 

ser humano em sua dignidade. 

A teologia do Concilio Vaticano II é o que temos hoje na relação dialógica entre 

biologia contemporânea e teologia, afirmando os princípios simbólicos à criação e 

formulando o seu discurso antropológico, mostrando o valor e a dignidade do ser humano, 

superando o antigo dualismo helênico e o moderno dualismo iluminista, cartesiano. Na 

concretização do discurso contemporâneo, e instruindo-se dos elementos da biologia, a 

teologia afirma o aspecto unitivo do ser humano: é na “a unidade de corpo e alma” que o 

homem sintetiza sua “condição corporal”.36 E o Papa João Paulo II reafirmou que o “ser 

humano é unidade”.37 Outro reconhecimento da dignidade humana desde o instante 

embrionário é contemplado também na instrução Dignitas Personae: “O corpo de um ser 

humano, desde as primeiras fases de sua existência, nunca pode ser reduzido ao conjunto 

das suas células. O corpo embrionário desenvolve-se progressivamente, segundo um 

                                                 
32 DENZINGER, 800. Apud Catecismo da Igreja Católica. p. 307. 
33 KRESS, H. Ética médica. p. 209. 
34 Ibid., p. 209-210. 
35 Ibid., p. 210. 
36 Gaudium et Spes, n. 41. 
37 Evangelium Vitae, n. 139. 
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„programa‟ bem definido, e com um fim intrínseco próprio, que se manifesta no nascimento 

de cada criança”.38 A partir do reconhecimento humano é que “o ser humano deve ser 

respeitado e tratado como pessoa desde a sua concepção e, por isso, desde esse mesmo 

momento devem ser-lhe reconhecidos os direitos da pessoa, entre os quais e antes de tudo, 

o direito inviolável de cada ser humano inocente à vida”39 

Na perspectiva do embrião no contexto histórico da Igreja, é possível entender que o 

discurso teológico, à medida que vai avançando, apresenta a preocupação de defender a 

afirmar a dignidade humana presente em todo o evento da vida humana, que vai desde a 

fecundação ate a morte. Defender um ser humano como um todo é defender sua dignidade. 

Considerações finais 
As questões relacionadas ao início da vida, como também os valores, estão presentes 

nas decisões a respeito de inúmeras questões contemporâneas emergentes do 

desenvolvimento da biologia. 
Pelo que podemos perceber nesta reflexão, as Sagradas Escrituras não têm o suporte 

ou a noção científica de que a vida começa na fecundação. Até porque não havia o suporte 

biológico e o conhecimento dos gametas feminino e masculino. 

O desenvolvimento do conhecimento moderno da biologia projetou luzes sobre os 

conceitos filosóficos e teológicos sem que fossem perdidos os fundamentos da teologia da 

revelação. Por outro lado, os elementos da revelação podem ser uma forma de ajuda para 

recuperação referencial da ontogênese da pessoa humana desde a fusão dos gametas. 

A discussão do conceito de vida por outros caminhos do saber, quaisquer que sejam, 

é abrir-se para o aprendizado dialógico. No entanto, é necessário que a discussão seja um 

pensar teológico, e o pensar teológico tem a função e a hipótese científica. A hipótese 

científica é tornar e fornecer uma explicação inteligível, apresentando razões e motivos que 

permitam às pessoas compreender o mundo em que vivem, procurando agir nele de modo 

coerente com os valores que foram construídos passo a passo na história do pensamento e 

do desenvolvimento humano. 

                                                 
38 Dignitas Personae, n. 4. 
39 Ibid. 
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Assim como as teorias científicas não são absolutas, as reflexões teológicas podem 

ser aprimoradas e postas como conhecimento provisório para um determinado período. “A 

revelação divina é imperfeita e, por isso, está sujeita a um contínuo e indefinido progresso, 

o qual corresponde ao progresso da razão humana.”40 Esta é nossa proposta para 

percebermos que, mesmo não tendo o conceito próprio de embriologia, os textos antigos e 

sagrados expressam o reconhecimento da dignidade da vida humana no início. Por isso 

remetemos nossa atenção aos escritos antigos, à Bíblia e à filosofia para apresentar 

elementos onde aparecem nuanças de reconhecimento que atribuem todo respeito e 

dignidade moral ao ser humano desde o início. 
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 Resumo: O presente trabalho tem por objetivo tecer uma análise sobre a relação entre 

evolução e criação, tendo como cenário a discussão entre religião e ciência. Nosso 

trabalho será dividido em dois momentos reflexivos. Num primeiro momento, uma 

contextualização histórica da evolução e suas implicações para a humanidade. Dando 

continuidade, a criação, a partir do seu contexto histórico e suas implicações para a 

humanidade. No grande debate teórico entre religião e ciência, fica evidente que sua 

raiz está na fundamentação dos conceitos que circundam os temas principais do nosso 

trabalho, evolução e criação. Nossa pretensão é tentar identificar o lugar do principal 

interessado: o ser humano – sujeito histórico –, que é muito importante para a religião 

e para a ciência, e, também, mostrar que tanto a religião quanto a ciência são essenci-

ais para o ser humano. Sua origem, seu desenvolvimento e sua finitude são conflitos 

que ainda têm lugar privilegiado no imaginário humano, portanto carecem de um o-

lhar cuidadoso e uma postura que vise sempre defender a vida em sua essência. 

 Palavras-chave: Criação; evolução; ciência; teologia; bioética. 

Evolucionismo: alguns pontos relevantes para 
o diálogo 

No dia 12 de fevereiro de 2009 foram comemorados os duzentos anos de nascimento 

de Charles Darwin, naturalista inglês que desenvolveu a teoria da seleção natural. As teori-

as darwinistas mudaram nossa maneira de pensar o mundo natural e também nosso espaço 
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de vivência nele. Essas teorias foram condensadas em seu mais famoso livro: A origem das 

espécies através da seleção natural, publicado em Londres no dia 24 de novembro de 1859. 

Portanto, o ano de 2009 pode ser batizado como o ano de Darwin: duzentos anos do seu 

nascimento e cento e cinqüenta anos da publicação da sua grande obra. 

Antes de A origem das espécies, a concepção de criação era benquista por cientistas 

que marcaram a história da humanidade com suas teorias. Entre eles podemos citar New-

ton, Kepler, Pasteur, Boyle e outros. Newton fez de sua vida uma entrega total à ciência e 

ao estudo da Bíblia. Suas leituras e análises o levaram a concluir que, se a velocidade e a 

posição dos corpos fosse um pouco díspar, eles colidiriam. Tal percepção mostrou-lhe que 

Deus havia criado o universo, que era regido por leis. 

Contudo, o que se fundamenta no debate intelectual é que o evolucionismo refutou 

essa concepção de criação. A teoria da evolução teria conseguido elucidar a origem da vida. 

As ideias evolucionistas foram se transformando, ao longo de sua construção teórica, em 

verdadeiros dogmas. 

O fato que determinou a vida de Darwin foi a viagem que fez, como naturalista, a 

bordo do Beagle, entre 1831 e 1836. Darwin fora chamado para exercer as funções de geó-

logo, botânico, zoologista e homem de ciência. De todas as regiões visitadas, as Ilhas Galá-

pagos, 800 km ao largo ocidental da América do Sul, tornou-se o centro das atenções para 

Darwin. Os estranhos fenômenos das Ilhas Galápagos, bem como outros fatos anteriormen-

te observados na América do Sul, reforçam as ideias sobre evolução que começavam a ga-

nhar forma no pensamento de Darwin. 

Após seu regresso à Inglaterra, o grande enigma era explicar o aparecimento e o de-

saparecimento das espécies. Um grande problema: por que se originavam as espécies, por 

que se modificavam com o passar dos tempos, se diferenciavam em numerosos tipos e fre-

quentemente desapareciam do mundo por completo? A resposta para tal problema foi a sua 

teoria sobre a seleção natural. Para sustentar suas teorias, Darwin, durante duas décadas, leu 

um número enorme de obras sobre vários assuntos, conversou com criadores de animais e 

plantas, estudou esqueletos de pássaros selvagens e domésticos, fez experiências de cruza 

com pombos e investigou o transporte de sementes. Segundo Downs, 

um forte argumento em favor do princípio da seleção natural era, na opinião de Darwin, for-

necido pelo estudo da “seleção artificial”. No caso de plantas e animais domésticos, o homem 
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selecionou e cultivou as variedades mais úteis às suas próprias necessidades, provocando 

modificações radicais em seus antepassados selvagens. Se a evolução podia ser provocada 

por seleção artificial, argumentou Darwin, a natureza poderia funcionar da mesma maneira, 

embora a seleção natural resultasse da luta pela vida. (1969, p. 199) 

A seleção natural significa, simplesmente, sucesso reprodutivo diferenciado, ou seja: 

dada uma população de organismos reprodutores e dado que os indivíduos pertencentes 

àquela população têm proles de diferentes tamanhos, a seleção natural é o mecanismo que 

determina esse índice diferenciado de reprodução e sobrevivência. Tal mecanismo se en-

contra no cerne da teoria da evolução. 

Dentro da lógica da seleção natural os humanos são uma parte de uma longa evolu-

ção. Exclui-se, então, a possibilidade de uma criação especial. Isto recoloca questões pere-

nes para o ser humano, tais como “por que existimos?”. Uma pergunta filosófica que per-

turba nossas mentes e nos leva a buscar respostas ainda que provisórias. O darwinismo e a 

teoria da evolução forneceram uma nova estrutura para sustentar uma possível resposta para 

esta intrigante pergunta. A estrutura fornecida era naturalista e materialista. Contudo, o 

legado de Darwin foi uma maneira nova de fazer perguntas sobre os humanos e sobre seu 

lugar no mundo, transformando questões filosóficas e metafísicas muito vastas em algo 

que, em geral, são questões técnicas e diretas. 

A teoria da evolução ganha preferência quando se trata de humanos, exatamente por 

que ela é uma teoria que abrange não apenas os humanos, mas todo o mundo vivo. Pode-

mos dizer que este é o grande poder do evolucionismo. Mas ao mesmo tempo é um grande 

perigo também. Pois provoca um reducionismo e um fundamentalismo. O sonho de todo 

biólogo é poder, enfim, oferecer uma resposta à eterna questão “que é a vida?”. 

A evolução não é apenas um processo ou acontecimento que ocorre ao longo do tem-

po, mas também o resultado de um mecanismo operativo pelas quais as transformações se 

dão (Foley, 2003, p. 40). Para Sanches, quando pensamos em evolução, devemos distinguir 

o fato da evolução das teorias sobre suas causas e mecanismos: 

Essas coisas estão ligadas entre si, mas devem ser compreendidas como distintas. O “fato e-

volução” não pode ser negado. No entanto, até o presente momento, ainda não há, entre os 

biólogos, uma teoria única da evolução que seja plenamente aceita. Parte disso já era realida-

de no final do século XVIII, como no trabalho do avô de Charles Darwin, Erasmus Darwin, 
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um médico britânico, para quem o fato da evolução é claramente detectado, sem, no entanto, 

oferecer uma teoria sobre o assunto. (2007, p. 31) 

A grande questão que ocupava o tempo dos biólogos e geólogos que antecederam a 

Darwin e também seus contemporâneos durante a primeira metade do século XIX não era o 

fato da evolução, mas o mecanismo capaz de conduzi-la. Lamarck, que era biólogo, chegou 

à conclusão de que a evolução ocorria porque os organismos traziam dentro de si um im-

pulso à mudança, uma necessidade de se autoaperfeiçoar. Esse era o conceito de herança de 

características herdadas. 

O sistema de pensamento de Lamarck é teleológico, significando a aceitação de que o 

ponto final influencia as atividades do processo evolucionista antes de ocorrerem. O pen-

samento de Lamarck estava, assim, mais de acordo com as ideias religiosas predominantes 

no seu tempo (Sanches, 2007, p.32 ).  

A física newtoniana decididamente dominou o final do século XIX. Sua teoria tratava 

basicamente da relação entre forças. Para Darwin, a sua teoria também poderia ser vista 

como uma grande força. Mas onde a força da teoria da seleção natural atuaria? Neste mo-

mento, temos diante de nossos olhos uma teoria cientificamente deficiente, pois nem Dar-

win conseguiu dar uma resposta convincente. Desse modo, o evolucionismo darwinista, em 

algumas de suas dimensões, apresenta um problema central: deixa de ser uma teoria cientí-

fica e se torna escola filosófica, pois força conclusões filosóficas que o método científico, a 

rigor, não permitiria (Sanches , 2009, p. 15). 

Outra questão que merece ser abordada foi a publicação dos resultados dos experi-

mentos com ervilhas, em 1868, do monge agostiniano Gregor Mendel. Mendel viveu onde 

hoje é a República Checa. Seus experimentos resultaram em um modelo para a natureza 

quantitativa da herança. Ele se referiu a essa unidade quantitativa como gene, do grego ge-

nos, que significa “prole” (Peters; Bennett, 2003, p. 107). Collins salienta que 

o trabalho de Mendel foi amplamente ignorado durante 35 anos. Então, numa daquelas coin-

cidências extraordinárias que às vezes ocorrem na história da ciência, foi descoberto ao mes-

mo tempo por três cientistas a poucos meses da virada para o século XX. Em seus famosos 

estudos sobre “erros inatos do metabolismo”, doenças raras que ocorriam em determinadas 

famílias, Archibald Garrod, ao longo de sua carreira médica, pôde mostrar de forma conclu-

siva que as regras de Mendel se aplicavam aos humanos, e que tais distúrbios surgiam em 
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conseqüência do mesmo tipo de hereditariedade que Mendel observara nas plantas. (2007, p. 

107) 

Frederich Meischer descreveu o isolamento de uma substância das células brancas do 

sangue, denominada por ele nuclein, mais tarde conhecida como DNA. A investigação sin-

tetizando o gene de Mendel e o DNA de Meischer forneceu o “objeto” sobre o qual age a 

força darwiniana da seleção natural. Que processo faz a espécie evoluir? No início do sécu-

lo XX, os darwinistas afirmam que a evolução se faz sob a ação da seleção, enquanto os 

mendelianos insistem na mutação (Arnould, 2001, p. 24). 

O dado da criação entra em conflito com o surgimento da teoria evolucionista. Houve 

um grande movimento contrário ao darwinismo, pois afirmavam que tal teoria negava o 

Deus Criador. Na obra Criação e Evolução, que tem como organizador Mário Antonio  

Sanches; Clodovis Boff, no capítulo: Mal e pecado original no contexto da evolução nos 

lembra que 

nas duas páginas finais da sua obra famosa Darwin cita nominalmente por duas vezes o Cria-

dor, que teria como que imposto à matéria leis evolucionárias, entre as quais cita as implacá-

veis leis da luta pela sobrevivência, da seleção natural e da extinção das formas menos aptas. 

O cientista volta à ideia do Criador na penúltima frase do livro, acreditando ter ele atribuído 

primitivamente a um pequeno número de formas ou mesmo a uma só poderes diversos de que 

se originaram as variadíssimas formas atuais de vida. (2009, p. 109) 

Os grandes mestres da patrística e da escolástica, Santo Agostinho e Santo Tomás de 

Aquino, nos alertam para a compreensão da criação-evolução. Santo Agostinho o fez em 

Sobre o significado literal do Gênesis, seu tratado sobre a visão bíblica da criação. Para 

Santo Agostinho, Deus criou o tempo juntamente com o cosmo. Antes da criação, argumen-

tou Santo Agostinho, não faz sentido. Segundo ele mesmo escreveu, alguns respondem à 

questão “que é que Deus estava fazendo antes de criar o mundo?” dizendo que Deus estava 

criando o inferno para todos aqueles que fazem esse tipo de pergunta.3 

                                                 
3 Conferir artigo completo no site  http://marcelogleiser.blogspot.com/2001_02_01_archive.html 
Titulo do artigo: Ciência e Criação, acesso em 05 de maio 2009 

http://marcelogleiser.blogspot.com/2001_02_01_archive.html
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Santo Tomás de Aquino, quando encaminha sua reflexão, na Suma teológica, sobre 

como a natureza foi criada, deixa claro que os conflitos entre criação e evolução precisam 

ser tratados com um diálogo que produza mais aproximações do que distanciamentos. 

Não podemos omitir também o posicionamento de teólogos contemporâneos sobre o 

tema evolucionismo. Segundo Peters e Bennettt, 

o Papa João Paulo II reconheceu o poder e a importância da teoria evolutiva na remodelação 

de nossa avaliação teológica da natureza. Referindo-se ao trabalho de um de seus predecesso-

res, escreveu: Hoje, quase meio século após a publicação da Humani Generis, novos conhe-

cimentos levaram a ser reconhecida como mais do que uma hipótese a teoria da evolução. Na 

verdade, é notável que essa teoria tenha sido progressivamente aceita por pesquisadores, após 

uma série de descobertas em vários campos do conhecimento. A convergência, não buscada 

nem fabricada, dos resultados do trabalho que foi conduzido independentemente é, em si, um 

argumento significativo a favor dessa teoria. (2003, p. 112) 

Resta-nos dizer que a perspectiva evolucionista darwiniana coloca a questão do lugar 

da natureza no ser humano, e não do lugar do ser humano na natureza; uma vez que toda a 

teoria fundamenta-se em responder como a natureza definiu os humanos. O ser humano e 

seu lugar natural não passam, portanto, de um acidente. Entendemos, no entanto, que uma 

teoria da evolução deveria estar aberta para a explicação dos fatos, sem negar nem forjar 

evidências com o objetivo de comprovar teorias externas a si mesmas (Sanches, 2007, p. 

71). Contudo, o estatuto da evolução, em pleno século XXI, é uma nascente de problemas. 

Devemos compreender evolução como uma teoria ou como um fato? (Arnould, 2001, p. 

26). Talvez por não termos uma resposta para tal questionamento é que o termo evolução 

ganha espaço nas mais diversas áreas de conhecimento. Não é, pelo menos até agora, pro-

priedade exclusiva da biologia, como aquela que tem o domínio do termo evolução. 

No âmbito da teologia, não poderíamos encerrar a primeira parte deste trabalho sem 

insistir num importante alerta: 

Não consideramos relevante para a teologia defender uma ou outra teoria evolucionista. A 

experiência autenticamente religiosa pode se sentir bastante distante tanto das teorias materia-

listas que explicam o universo quanto do teísmo filosófico abstrato. O papel da teologia, que 

se alimenta da experiência religiosa genuína, será o de demonstrar a harmonia do sentido úl-

timo da vida com todas as realidades que são profundamente humanas. (2007, p. 71) 
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Criação e criacionismo: alguns esclarecimentos 
A doutrina do Deus Criador tem suas bases no Antigo Testamento, mais precisamente 

em Gn 1–2. Sua constante importância para o Cristianismo baseia-se no fato de que o Deus 

sobre o qual fala é o mesmo que se revela no Novo Testamento. O Deus Criador e o Reden-

tor são o mesmo único Deus (McGrath, 2005, p. 146). 

Na perspectiva cristã, o dogma da criação diz que Deus criou o mundo e tudo o que 

há nele a partir do nada. Para os cristãos, a fé no Deus Criador ligava-se diretamente à no-

ção de autoridade do Antigo Testamento, desde o começo. Irineu de Lyon foi um dos pri-

meiros e mais importantes teólogos a tratar do assunto (McGrath, 2005, p. 146). A teologia 

da criação exige que a nossa relação com o universo seja levada a sério, deve ser vista com 

um sentido teológico. Lambert afirma que 

o universo é o que dá corpo a essa distância que torna possível a relação de amor com Deus. 

Estamos muito longe do platonismo e do neoplatonismo [...] O universo pode, sem negar sua 

dependência ontológica de Deus, autorrealizar-se e sua extensão espaço temporal é a expres-

são dessa autorrealização. (2002, p. 46) 

A criação, no sentido teológico, é uma relação pela qual Deus põe o mundo da exis-

tência, por superabundância de sua vida divina (Lambert, 2002, p. 44). É uma relação meta-

física que não tem qualquer fundamento com uma causalidade física. Para Dominique 

Lambert, 

a criação é autenticamente ex nihilo, o que quer dizer que Deus faz surgir o mundo, espaço-

tempo-matéria, sem se fundar sobre nenhuma realidade preexistente. A cosmologia física não 

pode, pois, apreender a relação criadora como tal. Vê-se aqui, de imediato, que a noção de 

criação supõe logicamente a ideia de começo da duração [...] poderia ser considerada como 

posição de um mundo eterno. (2002, p. 44) 

A elucidação contida no Gênesis é fonte para todo o conceito de criação dentro do 

Cristianismo. Aceitar o conceito bíblico de criação não é defender uma maneira de como as 

coisas surgiram na face da Terra, mas afirmar uma determinada posição diante do mundo e 

de Deus (Sanches, 2009, p. 29). Dentro da história bíblica somos levados, através das histó-

rias antigas da criação, a aprofundar o aspecto do transcendente – Deus – e a questão da 
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dignidade – ser humano. O interesse humano pelas origens pode ser, em parte, especulativo 

ou explicativo, mas é motivado sobretudo pela necessidade de entender quem somos, num 

quadro maior de sentido e relevância (Barbour, 2004, p. 70). 

Contudo, existem diferentes posicionamentos dentro do próprio criacionismo. Existe 

um grupo que defende a teoria da Terra jovem. A partir de tal reflexão, acredita-se não so-

mente que Deus criou o mundo a partir do nada, mas também que a Terra é plana, imóvel e 

tem somente cerca de dez mil anos. O grupo dos modernos acolhe os posicionamentos da 

astronomia moderna e os métodos de datar geologicamente que determinam que a Terra 

tenha bilhões de anos, porém não aceitam os avanços da biologia moderna: eles acreditam 

que as espécies só podem evoluir se Deus permitir. Da forma habitualmente entendida, o 

criacionismo implica a crença de que a Terra foi formada há apenas dez mil anos, uma in-

terpretação da Bíblia ainda muito popular (Behe, 1997, p. 15). Temos aí um grande pro-

blema de interpretação bíblica, que acabou gerando o debate que circunda a primeira déca-

da do século XXI, o conflito entre religião e ciência. 

O criacionismo científico tem como grande defensor e divulgador George McCready 

Price. Para Price, a verdade literal da Bíblia era algo lógico. Segundo o fundamentalista, as 

características geológicas que vemos hoje são resultado do Dilúvio Universal de Noé e não 

dos lentos processos geológicos descritos pelos cientistas. A geologia convencional, afir-

mava Price, era uma fraude, promovida entre um público crédulo por cientistas que esta-

vam fazendo a obra do Demônio. As ideias de Price passaram a se conhecidas como a Geo-

logia do Dilúvio. 

Os avanços científicos, vistos a partir dos diferentes posicionamentos dos que defen-

dem o criacionismo, são uma grande ameaça ao mundo e, claro, a Deus, o Soberano Cria-

dor. Devemos ficar atentos, pois um posicionamento de tal fundamentalismo, tanto por par-

te dos criacionistas como dos evolucionistas podem trazer grandes mudanças na sociedade. 

Jovens criados em lares e Igrejas que insistem no criacionismo cedo ou tarde encontrarão 

evidências científicas avassaladoras a favor de um universo antigo e do parentesco de todas 

as criaturas vivas por meio de um processo de evolução natural. Que escolha terrível e des-

necessária essas pessoas terão de enfrentar (Collins, 2007, p.183-184). 

O grande conflito entre criacionistas e evolucionistas fica evidente nos EUA, mas 

também ganha forças no Brasil. Nos EUA, o ensino da evolução gera muitas controvérsias, 
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pois fica claro que o foco do debate é a evolução. O criacionismo nega veementemente toda 

explicação científica a respeito da origem da vida. Ora, temos uma tensão instaurada dentro 

do ambiente educativo. Não existe um diálogo entre as duas correntes de pensamento. O 

público interessado – os alunos - fica na platéia assistindo ao espetáculo reflexivo que tem 

um único objetivo: acabar com o adversário para ser tornar soberano no mundo das teorias. 

Os criacionistas lutam há tempos contra o ensino da evolução em escolas públicas 

americanas e suas estratégias foram desenvolvidas em reação aos obstáculos legais (Bran-

ch; Scott, 2009, p. 84). Os criacionistas travaram na justiça uma grande luta contra o ensino 

do evolucionismo, por exemplo, com a Lei Butler (1925), do estado de Tennessee. Um no-

vo caminho para um mesmo objetivo. Começaram a divulgar o criacionismo como ciência 

da criação. Em 1981, exigiram também que fosse ensinado o criacionismo, caso os alunos 

tivessem acesso em sala de aula aos conteúdos sobre o evolucionismo. 

Novas pinturas para um mesmo traçado. O desenho inteligente, assim passou a ser 

tratada a teoria criacionista. Para tanto, publicaram um livro didático, Of Pandas and Peo-

ple. Tal publicação apresentava-se como uma opção válida em oposição aos evolucionistas. 

Os criacionistas gostam de afirmar que a evolução é uma teoria em crise porque assumem 

que há apenas duas alternativas: o criacionismo (seja ciência da criação ou desenho inteli-

gente) e a evolução. Assim, as evidências contra a evolução agem verdadeiramente a favor 

do criacionismo: ao refutar a evolução, prova-se o criacionismo (Branch; Scott, 2009, p. 

86). 

No Brasil, vemos em um grande número de escolas a perspectiva da criação sendo 

ensinada nas aulas de ciências. Em alguns colégios no estado de São Paulo, a abordagem 

religiosa a respeito sobre a origem da vida faz parte da matriz curricular de ciências. Para a 

secretária da Educação Básica do Ministério da Educação e Cultura, o criacionismo pode e 

deve ser discutido nas aulas de Religião – como visão teológica –, nunca nas aulas de Ciên-

cias.4 É relevante, nesse caso, lembrar a autonomia que as escolas têm para organizar suas 

matrizes curriculares de ensino. 

A pluralidade no ensino deve ser respeitada sempre. As verdades absolutas, tanto na 

perspectiva da criação quanto da evolução, não devem ter uma conotação fundamentalista. 

                                                 
4 Conferir reportagem na íntegra do jornal Folha de S. Paulo disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u478968.shtml>. Acesso em: 5 maio 2009. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u478968.shtml
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Acreditamos que esse seja um primeiro passo para construirmos uma reflexão que aproxi-

ma e gera vida. 

Para Sanches, 

os conceitos de criação e evolução, portanto, não só podem ser inter-relacionandos como na 

verdade se explicam mutuamente. Persistir na criação sozinha é afirmar que Deus criou o 

mundo sem definir como e insistir na evolução sozinha é demonstrar como o mundo foi cria-

do, negando-se a revelar quem o criou. [...] a criação é um artigo da fé dos que creem que al-

guém criou, mas criou de tal modo que o pensamento científico pode representar a criação em 

uma série de estágios definidos. (2009, p. 31) 

Nossa reflexão neste trabalho não termina aqui, pois no exercício intelectual para a 

produção de uma análise crítica entre religião e ciência não existe um ponto final, existe, 

sim, uma incansável caminhada na construção de um espaço possível para o diálogo religi-

oso-científico. Os teólogos têm um compromisso pessoal com a realidade em que vivem. 

Devem produzir uma teologia que responda aos apelos do século XXI, sendo um agente 

transformador da sociedade contemporânea. 

Construir uma metodologia possível que coloque a ciência e a teologia na busca de 

uma verdade que produza vida: este, sim, deve ser o compromisso do cientista e do teólogo 

na essência da definição dos nomes que levam. A liberdade e a dignidade humana devem 

ser respeitadas e vistas como uma verdade absoluta, acima de qualquer teoria, é nisto que 

acreditamos. Enfim, precisamos trabalhar todos esses conceitos dentro do ambiente escolar, 

pois a grande lacuna que se criou e continua sendo sustentada entre religião e ciência está 

na educação. É a partir da visão que nossas crianças, adolescentes e jovens estão tendo so-

bre religião e ciência que serão realizadas suas ações diante da sociedade no futuro. 
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Por que a amizade?1 
Ms. Fernando Sidnei Fantinel2 
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No contexto histórico em que estamos submersos, evidencia-se a banalização da vida, 

dos valores e das relações, que se tornam cada vez mais impessoais. Diante das mudanças 

estruturais na forma de ver o mundo, com suas crises e avanços, as relações humanas são 

diretamente afetadas. Assim, perder o sentido da amizade é um risco para a sobrevivência 

humana quando se acredita que o homem é um ser em construção, ser de relações, que se 

efetua na mediatização com o outro. 

Percebe-se também que a amizade, como tema filosófico, desgastou-se ao longo do 

tempo, comprometendo a substancial atenção que, inegavelmente, poderia ocupar nos mais 

destacados textos e reflexões filosóficas. Não obstante se verifique inegáveis indícios de 

que essa situação começa a mudar, ainda há poucos estudos abrangentes sobre o sentido da 

amizade no mundo clássico e muito a ser feito no que se refere à amizade cristã. 

Nesse contexto é que, inevitavelmente, surgem questões acerca da amizade. Por que a 

amizade? Por que em um determinado período histórico foi dada a ela tão importante pri-

mazia entre as relações? Por que a amizade era considerada uma das maiores virtudes que o 

homem grego poderia alcançar? Quais eram os elementos essenciais para evidenciá-la co-

mo autêntica e não como uma relação apenas em busca de prazer ou interesses? Em sua 

obra Ética à Nicômaco (E.N.), que é considerada, por muitos autores, a sua principal obra 

ética, Aristóteles dedica dois livros à reflexão sobre o tema da amizade, demonstrando, as-

sim, a real pertinência do tema para o mundo antigo. 

                                                 
1 O presente texto foi escrito a “quatro mãos”, tendo como base o trabalho monográfico apresentado 

por Rafael Bento Pereira, requisito parcial e último para a obtenção do título de bacharel em Filoso-
fia pela Universidade de Caxias do Sul, sob a orientação do professor Fernando Sidnei Fantinel. 

2 Professor de Filosofia da Universidade de Caxias do Sul. 
3 Bacharel em Filosofia pela Universidade de Caxias do Sul. 
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A constituição das virtudes em Aristóteles 
Sendo a amizade, segundo Aristóteles, uma virtude ética, torna-se importante perce-

ber como ele concebe o conceito de virtude. Virtude, em grego, diz-se areté – não obstante 

muitos comentadores prefiram a palavra “excelência”, como Lear, por exemplo –, e, em 

latim, virtus, de onde deriva a palavra virtude. Mais especificamente, areté significa cum-

prir de forma mais perfeita possível a função que a natureza atribui a um ser. Virtus, por sua 

vez, quer dizer aptidão, capacidade, potencialidade, vigor. A virtude humana consiste, por-

tanto, na melhor realização daquilo que é específico do homem e que constitui o seu me-

lhor. 

Segundo Lear, as virtudes são estados da alma que permitem a uma pessoa uma deci-

são correta acerca de como atuar segundo as circunstâncias e as motivações que a levam a 

agir assim. São também esses estados estáveis da alma que consideramos constituintes do 

caráter de um indivíduo (cf. Lear, 1988, p. 190). 

Não basta, contudo, definir a virtude como uma disposição de caráter; cumpre dizer que es-

pécie de disposição ela é. Observemos, pois, que toda virtude ou excelência não só coloca em 

boa condição a coisa que é de excelência como também faz com o que a função dessa coisa 

seja bem desempenhada. Por exemplo, a excelência do olho torna bons tanto o olho como a 

sua função, pois é graças à excelência do olho que vemos bem. Analogamente, a excelência 

de um cavalo tanto o torna bom em si mesmo como bom na corrida, em carregar o seu cava-

leiro e em aguardar firme o ataque do inimigo. Portanto, se isso vale para todos os casos, a 

virtude do homem será a disposição de caráter que o torna bom e que o faz desempenhar bem 

a sua função. (E.N., II, 1, 1103 a, 23-26) 

Aristóteles introduz os conceitos de ético e dianoético, ou moral e intelectual, respec-

tivamente. Essa distinção torna-se condição necessária para entender o pensamento ético e 

político do Estagirita. Assim, 

a virtude se divide em espécies de acordo com esta diferença, porquanto dizemos que algu-

mas virtudes são intelectuais e outras, morais; entre as primeiras temos a sabedoria filosófica, 

a compreensão, a sabedoria prática; e entre as segundas, por exemplo, a liberalidade e a tem-

perança. (E.N., I, 13, 1103 a, 3-8) 
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Ao constatar que a virtude se divide em duas áreas, Aristóteles trata de evidenciar a 

natureza que as constitui. Quanto à primeira, moral ou ética, é adquirida pelo hábito. É re-

sultado da repetição exaustiva de hábitos nobilitantes. Ou, ainda, 

virtudes morais são posturas permanentemente ativas que controlam e formam os afetos, pos-

turas firmadas em costumes de atuação. [...] Elas são o produto do acostumar-se e do esforço 

ativo. [...] Desenvolvemos as virtudes por meio de exercício e repetição. (Kersting, 2002, p. 

115-137) 

Assim, fica claro que nenhuma virtude moral surge em nós por natureza. De tal modo 

que “não é, pois, por natureza, nem contrariando a natureza que as virtudes se geram em 

nós. Diga-se, antes, que somos adaptados por natureza a recebê-las e nos tornamos perfeitos 

pelo hábito” (E.N., II, 1, 1103 a, 23-26). 

As virtudes morais incidem na mesotes, ou, ainda, no justo meio entre dois extremos. 

Aristóteles define a virtude em relação ao meio-termo da seguinte maneira: 

Por meio-termo no objeto entendo aquilo que é equidistante de ambos os extremos, e que é 

um só e o mesmo para todos os homens; e por meio-termo relativamente a nós, o que não é 

nem demasiado nem demasiadamente pouco. (E.N., II, 6, 1106 a, 26-35) 

Ao afirmar que o meio-termo é referente a nós e não no sentido matemático ou medí-

ocre, deseja-se dizer que cada pessoa tem o seu “jeito de ser”. Com isso, fica evidente que é 

difícil precisar com exatidão o meio-termo que deve ser buscado, pois as ações humanas 

são passíveis de mudanças, segundo as mais variadas circunstâncias (cf. Pegoraro, 2006, p. 

51). O meio-termo deve ser uma medida moral, isto é, justa e boa, pois a virtude é, em úl-

tima análise, fazer o que é conveniente (cf. Sangalli, 1998, p. 73). 

O próprio Aristóteles reconhece a dificuldade em se estabelecer uma medida exata 

entre os excessos quando nos referimos aos assuntos que se relacionam com a moral. Essa 

preocupação é percebida na indagação aristotélica: 

Mas até que ponto um homem pode desviar-se sem merecer censura? Isso não é fácil de de-

terminar pelo raciocínio, como tudo que seja percebido pelos sentidos; tais coisas dependem 

de circunstâncias particulares, e quem decide é a percepção. Fica bem claro, pois, que em to-

das as coisas o meio-termo é digno de ser louvado, mas que às vezes devemos inclinar-nos 
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para o excesso e outras vezes para a deficiência. Efetivamente, essa é a maneira mais fácil de 

atingir o meio-termo e o que é certo. (E.N., II, 9, 1109 b, 21-26) 

Deve-se, porém, tomar cuidado para não fazer do meio-termo uma simples mediocri-

dade: toda virtude é uma excelência, uma linha demarcatória entre os dois precipícios do 

excesso e da falta, uma perfeição (cf. Stirn, 2006, p. 53). 

Na Ética a Eudemo, Aristóteles fornece um elenco de virtudes e vícios. A coragem é 

o ponto médio entre a temeridade e a covardia. A justiça, entre o ganho e a perda. A veraci-

dade é o ponto médio entre a pretensão e o autodesprezo. A amabilidade, entre a hostilidade 

e a adulação.4 Sobre a amizade se diz que o seu excesso é a condescendência e o vício, o 

tédio. 

Phrónesis e sophia 
O conceito de phrónesis é um dos conceitos mais originais da ética aristotélica. A 

respeito desse conceito, Aristóteles escreve o seguinte: 

Ora, julga-se que é de cunho característico de um homem dotado de phrónesis aquele capaz 

de deliberar bem sobre o que é bom e conveniente para ele, não sob um aspecto particular, 

como, por exemplo, sobre as espécies de coisas que contribuem para a saúde e o vigor, mas 

sobre aqueles que contribuem para a vida boa em geral. Prudente é, também, o homem, sob 

um aspecto particular, que sabe calcular bem em vista de uma finalidade boa que não se in-

clui entre aquelas que são objeto de alguma arte. Segue-se daí que, num sentido geral, tam-

bém o homem que é capaz de deliberar é prudente [...]. A phrónesis não é ciência nem arte. 

Não é ciência porque o objeto do agir pode ser diferente do que ele é; não é uma arte porque 

agir e fabricar são diferentes ao gênero. A phrónesis é uma disposição verdadeira e racionada 

de agir com respeito às coisas que são boas ou más para o homem. (E.N., VI, 2, 1139 b, 26-

35) 

Ser virtuoso no sentido do prudente equivale a ter ciência do que é necessário em uma 

situação particular e agir de acordo com tal conhecimento. Desse modo, a phrónesis passa a 

considerar casos concretos sempre de acordo com o resultado de considerações reflexivas e 

do modo como as concebe (Garcia, 2000, p. 79). É necessário ter em mente que “a sabedo-

                                                 
4 Ver Ética a Eudemo, II, 3 e Ética a Nicômaco II, 7. 
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ria prática também está ligada ao caráter virtuoso e este à sabedoria prática, já que os prin-

cípios de tal sabedoria concordam com as virtudes morais e a retidão moral concorda com 

ela” (E.N., X, 8, 1178 a, 16-19). 

A phrónesis também desempenharia o papel de meio-termo entre as virtudes éticas e 

as demais virtudes dianoéticas. Assim, ao menos, parece interpretar Garcia quando afirma 

que a phrónesis em Aristóteles é uma virtude intermediária ou mediadora, que conjuga as 

virtudes dianoéticas com as éticas. Constitui-se em virtude ética porque envolve ação e 

conduta humanas, valendo-se de juízos práticos do agir e atingindo as virtudes dianoéticas 

(cf. Garcia, 2000, p. 78). Para essa autora, a phrónesis não é uma virtude intelectual “pura”. 

Ela se constitui no próprio meio-termo entre a moral e o intelecto: 

[...] que a phrónesis esteja no meio das duas virtudes, constituindo-se em uma “ponte”, já que 

não é uma virtude puramente intelectual, senão que envolve uma dimensão volitiva e implica 

um certo grau de “compromisso”, [...] em um momento específico e com uma circunstância 

singular. (Cf. Garcia, 2000, p. 78) 

Segundo Aubenque, Aristóteles concebe uma cisão no interior da razão entre teoria e 

prática, ou entre sophia e phrónesis, ou, ainda, entre a contemplação e a ação. No entanto, 

para deixar claro que essa cisão não significa que a sophia não seja uma maneira de agir e 

que a phrónesis não seja uma maneira de saber, o filósofo introduz o conceito de virtudes 

intelectuais. Aristóteles quer, simplesmente, exprimir que essas virtudes concernem menos 

ao caráter e mais ao pensamento geral. Não é, pois, pela diferença entre a sophia e a inteli-

gência que passa à cisão essencial da alma racional, mas pelo pensamento do contingente e 

pelo pensamento do necessário (Aubenque, 2003, p. 234). 

A phrónesis, por exemplo, apontada como virtude intelectual, em determinados mo-

mentos, parece pertencer ao âmbito da moralidade. Ela também é um fim desejável. No 

entanto, a pretensão de Aristóteles é assegurar que ambas estejam harmonicamente envol-

vidas, visto que uma não se dá sem a outra, são interdependentes. Enquanto os fins são pos-

tos pela ética, os meios para atingi-los se dão pelo intelecto. 

Para Philippe, o processo e o desencadeamento ordenado do procedimento ético só 

podem existir na medida em que implicar formal e essencialmente a phrónesis. De forma 

mais contundente, adverte que as virtudes éticas não bastam a si mesmas. Elas sempre exi-
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gem a virtude da phrónesis, que ao mesmo tempo parece fazer parte tanto das virtudes inte-

lectuais quanto éticas (cf. Philippe, 2002. p. 60). 

É preciso salientar que a phrónesis, sabedoria prática, e a sabedoria teórica não se 

contrapõem. Apresentar a phrónesis em oposição à sophia, dizendo que esta é especulativa, 

que reina, mas não governa imediatamente a ação humana, espécie de sabedoria prática 

oposta à sophia, seria não entender e não caracterizar verdadeiramente o pensamento aristo-

télico (cf. Aubenque, 2003, p. 230). 

O Estagirita parece querer colocar o homem no seu devido lugar. Sendo a sophia uma 

virtude divina e a phrónesis uma virtude humana, é natural imaginar que o divino se sobre-

ponha ao humano. A sophia é uma virtude mais elevada que a phrónesis, pois enquanto 

essa última se refere ao homem, e, por conseguinte, a tudo o que existe de mutável nele, a 

primeira considera unicamente o que está acima do homem, mais próximo do divino (cf. 

Reale, 1994, p. 107). Na verdade, ele está querendo contestar a opinião dos sofistas, que 

pretendiam fazer da ética e da política uma espécie de sabedoria suprema (Philippe, 2002, 

p. 66). 

A phrónesis e a sophia são virtudes que se complementam e constituem o homem fe-

liz. Por essa razão, é necessário possuir as duas espécies de sabedoria. No entanto, na falta 

de uma delas, deveríamos preferir a phrónesis. Ao menos, quando nos referimos ao que é 

bom para o homem, o raciocínio prático parece produzir resultados mais imediatos e neces-

sários. 

Assim, a teoria da phrónesis, para Aristóteles, não se restringe a um intelectualismo 

moral que busca reduzir a virtude a um conhecimento científico, tampouco busca reduzi-la 

a um empirismo, pragmatismo ou algo semelhante. Ela apenas conserva a ideia de um pen-

samento, uma inteligência, uma razão, um conhecimento, enfim, que são por si só práticos 

(cf. Chateau, 1997, p. 192). 

A deliberação, assim como o reto juízo e a inteligência, não apenas constituem, são as 

principais partes integrantes da phrónesis (cf. Tomás de Aquino, 2001, p. 354-386). A deli-

beração identifica o homem dotado, ou não, de sabedoria prática. Aubenque afirma que o 

homem que possui essa virtude é o único com capacidade de bem deliberar. Para esse autor, 

a deliberação, no sentido pretendido por Aristóteles, não apenas é uma disposição virtuosa, 
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mas nomeadamente se constitui no principal elemento que define o homem dotado de saber 

prático (cf. Aubenque, 2003, p. 106). 

Por outro lado, a inteligência é que permite versar sobre as coisas que podem tornar-

se assunto de dúvidas e deliberações. À capacidade de julgar bem as possibilidades postas 

pela inteligência, no entanto, Aristóteles chama de discernimento ou reto juízo. Essas três 

virtudes andam sempre juntas e se complementam: 

Ora, todas as disposições que temos considerado convergem, como era de esperar, para o 

mesmo ponto, pois, quando falamos de discernimento, de inteligência, de sabedoria prática e 

de razão intuitiva, atribuímos às mesmas pessoas a posse do discernimento, o terem alcança-

do a idade da razão, e o serem dotadas de inteligência e sabedoria prática. (E.N., VI, 11, 1143 

a, 25-28). 

Evidentemente, Aristóteles, ao fazer essas reflexões, tem em mira um bem maior. Es-

sas ponderações têm como desígnio principal identificar, no domínio da existência humana, 

a validade de suas constatações. Do ponto de vista comportamental, a aplicabilidade ou não 

dessas teorias é que, em última análise, move o pensamento ético de Aristóteles. É no âmbi-

to das concepções morais que a deliberação resulta mais importante. De fato, Aristóteles 

enfatiza que nos episódios de suma importância solicitamos ajuda de outras pessoas por não 

termos confiança suficiente em nossa capacidade de decidir (cf. E.N., III, 3, 1112 b, 10-13). 

Essa incerteza que nos toma na hora da decisão incide igualmente nas deliberações triviais. 

Todas as deliberações são, para Aristóteles, passíveis de resultados singulares e indefinidos. 

“Delibera-se a respeito das coisas que comumente acontecem de certo modo, mas cujo re-

sultado é obscuro, e daquelas em que este é indeterminado” (E.N., III, 3, 1112 b, 8-9). 

A escolha e o desejo 
A escolha de certa forma é um fim da deliberação, pois deliberamos com vistas à es-

colha. A deliberação se conclui e culmina na escolha. A escolha designa a escolha delibera-

da dos meios para alcançar um fim (cf. Aubenque, 2003, p. 119). Essa constatação é ele-

mento-chave na investigação aristotélica. Aristóteles evidencia, já no primeiro parágrafo da 

Ética a Nicômaco, que toda escolha tem em mira um bem qualquer. 

A questão da escolha exige a conceituação de dois termos importantes, trata-se da 

distinção estabelecida por Aristóteles entre o voluntário e o involuntário. Por voluntário 
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Aristóteles entende todas aquelas ações que dependem da nossa vontade. De modo oposto, 

o involuntário se caracteriza por aquilo que, de certa maneira, independe de nossa vontade. 

É consequência de algo forçado ou compulsório. Entretanto, alguns atos podem ser “mis-

tos”. Essas ações são assim consideradas quando alguém comete algo com intuito de evitar 

um mal maior. 

Para Zingano, de uma ação segue-se necessariamente a possibilidade da não ação. Pa-

ra que possamos fazê-la, temos de ser dotados da faculdade de não fazê-la. De tal modo, 

ainda que não se escolha, escolhe-se não escolher (cf. Zingano, 1996 B, p. 83). 

Por fim, um outro conceito-chave é o desejo. Aristóteles inicia a Ética a Nicômaco a-

firmando que o bem é aquilo a que todas as coisas tendem. Portanto, toda investigação, 

assim como toda ação e toda escolha, têm em mira um bem qualquer (cf. E.N., I, 1, 1094 a, 

1-3). Logo após, Aristóteles afirma que esse bem só será atingido se houver um desejo que 

nos conduza ao fim almejado. “Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que de-

sejamos por ele mesmo e tudo o mais é desejado no interesse desse fim; [...], evidentemente 

tal fim será o bem, ou antes, o sumo bem” (E.N., I, 2, 1094 a, 18-23). 

O desejo é o responsável pelo início do processo de escolha e da consequente delibe-

ração. Vergnières percebe o desejo como uma faculdade: “É a faculdade motora: ela é aqui-

lo pelo que me ponho efetivamente em movimento, para fugir ou perseguir alguma coisa 

que minha faculdade de desejar reconheceu como desejável ou não” (1998, p. 121-122). 

A escolha que fazemos, o modo como desejamos, bem como o objeto desse desejo, 

são indicadores importantes da natureza da alma humana. As ações que caracterizam a vida 

prática resultam em boas ou más, dependendo da natureza da pessoa que as opera. Assim, 

poderíamos afirmar que os homens são resultado de suas obras. As ações que um homem 

elege, desde que livremente eleitas, constituem-no na pessoa que é (cf. Mauri, 1992, p. 30). 

A amizade como ciência prática 
O tema da amizade abordado por Aristóteles insere-se na área do conhecimento das 

ciências práticas, constituídas pela ética e pela política. O fim dessas ciências, segundo Pic-

hler, é buscar o saber em função de uma conduta moral apropriada para o indivíduo, en-

quanto sujeito moral e membro da comunidade política, da polis grega. O objeto de investi-

gação da “filosofia das coisas humanas” são os “fatos da vida”, ou seja, o ethos local, o 
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costume, o comportamento moral historicamente dado pela tradição helênica (cf. Pichler, 

2004, p. 194). 

Tal conduta ética atualiza-se no homem agindo de acordo com as virtudes (areté), e, 

de modo equilibrado, via mediania (mesotes), em busca do bem supremo (a eudamonia), 

conforme a finalidade (télos) da natureza humana, sempre orientada pela sabedoria prática 

(phrónesis). As ciências práticas analisam a realidade contingente, mutável, do devir moral 

e são hierarquicamente inferiores às ciências teoréticas.5 

A ética e a política visam à preparação do indivíduo para o agir moral em busca da 

perfeição, baseado na prática das virtudes (temperança, coragem, liberalidade, justiça, pru-

dência) e na vida boa na polis, como partícipe das decisões políticas da cidade. 

A abordagem mais extensa de philía pode ser encontrada nos escritos de Aristóteles, 

especialmente em dois dos seus tratados sobre a ética, Ética a Nicômaco e Ética a Eudemo. 

Em Magna Moralia, por sua vez, uma coleção de notas provavelmente reunidas após a 

morte de Aristóteles, também se pode encontrar referências. Aqui, elegeu-se a obra Ética a 

Nicômaco, por ser ela a obra ética mais importante de Aristóteles e uma das que mais for-

temente inspirou o pensamento ocidental. 

Outra razão é a importância do tema na obra. Dos dez livros que a obra contém, dois, 

os maiores – livros oitavo e nono –, são dedicados ao problema da amizade, demonstrando, 

assim, mais uma vez, o quanto a temática da amizade é pertinente. 

Marilena Chauí, acerca do lugar que a amizade ocupa na ética aristotélica, afirma: 

O lugar ocupado pela amizade na exposição aristotélica é muito sugestivo: situa-se nos Li-

vros VIII e IX da Ética a Nicômaco, após a análise de um vício (a falta de domínio sobre si 

mesmo, a akrasia, ou incontinência) e antes da análise do prazer ou da fruição (hedoné). Por 

que este lugar? Porque akrasia e philía dizem respeito ao prazer, mas de modos contrários. A 

primeira busca o seu próprio prazer; a segunda, dar prazer a outrem. (Chauí, 2002, p. 460). 

                                                 
5 “Estas são formadas pela metafísica, física e matemática. Estas têm como objeto de estudo os 

primeiros princípios e as causas últimas do ser, isto é, a realidade universal. O fim destas ciências é 
a busca do saber em função de si mesmo, em função do ser. Busca-se o saber pelo saber. O terceiro 
grupo, na distinção do conhecimento de Aristóteles, são as ciências poiéticas ou produtivas, forma-
das pela poética e pela retórica. O fim destas é o saber em função do fazer, ou seja, produzir objetos, 
instrumentos, como um discurso numa assembleia ou uma representação teatral, com regras e co-
nhecimentos técnicos” (Pichler, 2004, p. 204). 
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Segundo Giovanni Reale, três seriam as razões de Aristóteles ao dedicar esses capítu-

los à amizade. Primeiramente, a philía é estruturalmente intrínseca à virtude e à felicidade. 

Portanto, um dos problemas centrais da ética. Em segundo lugar, Sócrates e Platão já havi-

am analisado filosoficamente tal tema. Em terceiro lugar, a sociedade grega dava à amizade 

uma importância mais significativa, diferente das sociedades modernas (cf. Reale, 1994, p. 

422). 

O conceito de amizade 
Ao analisar a natureza da amizade, Aristóteles afirma que a philía é “uma virtude ou 

implica virtude, sendo, além disso, sumamente necessária à vida” (E.N., VIII, 1, 1155 a, 1-

3). Assim, “a amizade tem o caráter de um hábito: ela é a expressão de uma determinada 

atitude moral e intelectual que visa o amor recíproco entre amigos, baseado numa decisão 

livre da vontade, em que cada um deseja o bem para o outro” (Ortega, 2002, p. 37). A ami-

zade também ajuda os jovens a encontrarem mais sentido à existência e a se afastarem dos 

vícios. E, aos mais velhos, ajuda-os a ocuparem melhor o seu tempo. Ela também parece 

manter unidos os Estados. A sociedade, na época de Aristóteles, se organizava da seguinte 

forma: homens livres eram os “cidadãos”, enquanto mulheres, crianças e escravos não pos-

suíam os mesmos direitos. As decisões políticas, portanto, eram tomadas pelos homens 

sábios que se reuniam na Ágora. As amizades se firmavam nos encontros desses homens 

virtuosos. 

Outro motivo para considerar a amizade uma virtude e a mais alta virtude ética é ex-

posto por Chauí, trazendo a ideia de autarquia: 

De fato, a ética visa educar o desejo e nos ensinar o valor da autonomia. O prudente é aquele 

que não depende das coisas e dos outros para agir, mas que encontra dentro de si os meios da 

ação sobre as coisas, sobre os outros e com os outros. O ideal de autonomia é o ideal da au-

tarquia, isto é, da independência e autossuficiência. Ora, diz Aristóteles, somente o Primeiro 

Motor Imóvel é autárquico, somente o deus é pleno e totalmente autossuficiente e indepen-

dente e por isso só ele é plenamente feliz ou bem-aventurado. Os homens não podem ter essa 

plenitude, mas podem desejá-la e podem imitá-la, isto é, emulá-la e simulá-la. Como os ho-

mens imitam a autarquia divina? Pela amizade. Com efeito, juntos, os amigos formam uma 

unidade mais completa e mais perfeita do que os indivíduos isolados e, pela ajuda recíproca e 
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desinteressada, fazem com que cada um seja mais independente do que se estivesse só. A a-

mizade é nossa parte no divino, a maneira como a ação humana imita a autarquia divina e faz 

a polis imitar a autarquia do kósmos. (Chauí, 2002, p. 462) 

Em decorrência dessa ideia, a mais genuína forma de justiça é um tipo de amizade. 

Visto que a justiça é definida por Aristóteles como uma disposição da alma para fazer o que 

é justo, agir de forma justa e também desejar o justo (cf. E.N., V, 1, 1129 a, 5-8). A amiza-

de, assim, parece possuir os mesmos fins, ou seja, a conservação e crescimento das virtu-

des. Contudo, considera-se a amizade superior à justiça, pois a justiça é utilizada para con-

tornar atos em relação a outros que não se conhece, ou se mantém alguma relação mais 

íntima. 

Com os amigos a justiça se faz desnecessária, pois a natureza da amizade se faz com-

pleta como autêntica forma de justiça. Enquanto virtude, na esfera moral, a justiça é consti-

tuída pelo exercício individual para buscar o meio-termo e a esfera do direito, onde passa a 

significar a justa distribuição, possibilitando a todos o direito de igualdade. 

E quando os homens são amigos não necessitam de justiça, ao passo que os justos necessitam 

também da amizade; e considera-se que a mais genuína forma de justiça é uma espécie de 

amizade. (E.N., VIII, 1, 1155 a, 25-27) 

Assim, a amizade não é apenas necessária, mas também se torna nobre, dando a ideia 

de que os homens que amam seus amigos e desejam tê-los são, sobretudo, bons. Assim, 

para a amizade ser verdadeira, requer-se desejo e intimidade, mas sempre orientada pela 

razão, que fornece aos desejos o equilíbrio necessário. 

Aristóteles afirma, ainda, que as coisas são amáveis não por uma qualidade apenas, 

mas por serem elas boas, agradáveis ou úteis, já que uma coisa é útil se for um meio para o 

que é bom ou agradável. 

Em uma rápida análise, o Estagirita define “ter amizade” como “querer para alguém o 

que se pensa de bom” ou “o que ele pensa ser bom”. E esse desejo é “tendo em vista o ami-

go e não a si próprio” (E.N. VIII 2, 1155 b, 20-25). A partir disso, Giannotti traça três ca-

racterísticas apresentadas na obra aristotélica: 

Há, pois, na philía três traços característicos que são plenamente sublinhados na Ética a Ni-

cômaco. Primeiramente, requer benevolência (eunoia), querer bem o outro e, ao mesmo tem-
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po, querer o bem para o outro. Em seguida, esse relacionamento deve ser recíproco [...] uma 

amizade não seria louvável se a benevolência não fosse recíproca. Finalmente, mesmo se o 

bem desejado é apenas aparente, ambos os parceiros devem ter claro este bem querer. (Gian-

notti, 1996, p. 168) 

Portanto, quando o desejo não é recíproco, chama-se benevolência. Quando, ao con-

trário, a benevolência se torna recíproca e conhecida por ambos, surge a amizade. 

As três espécies de amizade 
Sir David Ross, filósofo escocês, justifica as espécies de amizade de Aristóteles como 

ilustração da natureza essencialmente social do homem e classifica-as em três planos: no 

plano inferior, os homens possuem necessidade de amizades úteis, porque não são autossu-

ficientes. No plano intermediário, estabelecem-se amizades por prazer, visando atualizar o 

prazer natural decorrente do convívio com os amigos. No plano mais elevado, constituem-

se “amizades por bondade”, onde há uma reciprocidade na partilha do verdadeiro significa-

do de viver o melhor da vida – amizade enquanto fim. Assim, deseja-se o bem ao amigo 

por amor ao amigo (cf. Ross, 1987, p. 235). 

Há, portanto, três espécies de amizade, em número igual às qualidades que merecem ser a-

madas [...], e quando duas pessoas se amam elas desejam bem uma à outra referindo-se à qua-

lidade que fundamenta a sua amizade [...]. Logo, as pessoas que amam as outras por interesse 

amam por causa do que é bom para si mesmas, e aquelas que amam por causa do prazer a-

mam por causa do que lhes é agradável, e não porque a outra pessoa é a que amam, mas por-

que ela é útil ou agradável. Sendo assim, as amizades desse tipo são apenas acidentais, pois 

não é por ser quem ela é que a pessoa é amada, mas por proporcionar à outra algum proveito 

ou prazer. Tais amizades se desfazem facilmente se as pessoas não permanecem como eram 

inicialmente, pois se uma delas já não é agradável ou útil a outra cessa de amá-la [...]. Portan-

to, desaparecendo o motivo da amizade esta se desfaz, uma vez que ela existe somente como 

meio para chegar a um fim. (E.N., VIII, 3, 1156 a, 8-28) 

Apesar do terceiro tipo de amizade ser considerado o mais elevado e o mais próximo 

para se chegar à felicidade, isso não quer dizer que os outros tipos devam ser desprezados. 

São apenas outras formas de se relacionar. São tipos secundários, já que os motivos de sua 

existência também são secundários. São amizades efêmeras, pois o interesse acaba na me-
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dida em que alcançamos o que almejamos e, com ele, perde-se o amigo. Já a amizade que 

nasce e se fundamenta na virtude torna-se um sentimento mais profundo e desse modo ten-

de a existir sempre. 

Amizade baseada na utilidade 
Os homens que buscam a amizade em função da utilidade visam algum bem imedia-

to, como riquezas ou honras. Não são amizades em vista do fim em si mesmo, mas como 

meio de adquirir vantagens. É uma amizade conduzida pela ambição, onde os homens pre-

ferem ser amados a amar. Diz-se que os que amam o fazem para eles mesmos, por interes-

se, pelo proveito que um poderá obter do outro. 

De forma que essas amizades são apenas acidentais, pois a pessoa amada não é amada por ser 

o homem que é, mas porque proporciona algum bem ou prazer. Eis por que tais amizades se 

dissolvem facilmente se as partes não permanecem iguais a si mesmas: com efeito, se uma 

das partes cessa de ser agradável ou útil, a outra deixa de amá-la. (E.N., VIII, 3, 1156 a, 15-

25) 

É própria de homens com espírito mercantil, que mantêm relações de trocas de produ-

tos, e subsiste enquanto há vantagens. Desenvolve-se mais facilmente entre pobre e rico, 

entre iletrado e culto, porque um almeja encontrar no outro o que lhe falta, sendo as amiza-

des dessa classe repletas de queixas e censuras, onde os amigos não se dão tudo o que “ne-

cessitam e merecem”. 

A amizade centrada no prazer 
A amizade baseada no prazer possui uma dinâmica semelhante à primeira. No entan-

to, o produto final que se obtém com a relação é o prazer das mais variadas formas. É, no-

vamente, apenas um meio, porém o que se busca aqui é sentir-se bem. É estável enquanto 

persiste o elo prazeroso. Segundo Pichler, Aristóteles elucida aqui, por exemplo, o prazer 

entre o amante e a pessoa amada e nos jovens que vivem buscando emoções e perseguem 

acima de tudo o agradável. Mas os prazeres dos jovens mudam de acordo com a idade. Por 

isso eles se tornam amigos e deixam de ser amigos rapidamente (cf. Pichler, 2004, p. 198). 

A amizade muda conforme o objeto que lhes é agradável. 
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A amizade ideal e perfeita 
A amizade perfeita é a dos homens virtuosos, porque se desejam igualmente o bem 

um ao outro (cf. E.N., VIII, 3, 1156 b, 5-10). Só os homens bons podem ser amigos por si 

mesmos. 

A amizade perfeita é a dos homens que são bons e afins na virtude, pois esses desejam igual-

mente bem um ao outro enquanto bons, e são bons em si mesmos. Ora, os que desejam bem 

aos seus amigos por eles mesmos são os mais verdadeiros amigos, porque o fazem em razão 

da sua própria natureza e não acidentalmente. Por isso sua amizade dura enquanto são bons, e 

a bondade é uma coisa muito durável. E cada um é bom em si mesmo e para o seu amigo, 

pois os bons são bons em absoluto e úteis um ao outro. E da mesma forma são agradáveis, 

porquanto os bons o são tanto em si mesmos como para os seus amigos, visto que a cada um 

agradam as suas próprias atividades e outras que lhes sejam semelhantes, e as ações dos bons 

são as mesmas ou semelhantes. (E.N., VIII, 3, 1156 b, 5-18) 

Este tipo de amizade pressupõe que cada amigo deseje a mesma coisa com sua alma 

inteira. Fazer desinteressadamente o bem ao amigo, desejar-lhe vida longa, desejar viver 

em sua companhia, compartilhar as mesmas ideias, opiniões e gostos, compartilhar alegrias 

e tristezas, enfim, desejar ao outro o que se deseja para si próprio. 

A perfectibilidade da amizade se deve, pois, ao fato de ela tecer entre os bons que desenvol-

vem virtudes similares, que compreendem e agem de tal maneira que a procura da eudamonia 

leve a uma expansão social do eu. Mas não é a mera semelhança que une os bons, pelo con-

trário, ela apenas cria a base por meio da qual as pessoas, sendo boas nelas mesmas, desejam 

para outrem a mesma bondade, para que elas sejam boas em e para si mesmas. Graças a esta 

boa vontade, a bondade de cada um se aperfeiçoa e se dirige a todos. O indivíduo é bom em e 

para si ao mesmo tempo que é bom e vantajoso para os seus amigos. (Giannotti, 1996, p. 

169). 

A amizade considerada perfeita é rara e exige tempo, familiaridade, confiança e esti-

ma. O desejo de se ter uma amizade pode surgir logo, mas não é amizade a menos que am-

bos sejam estimáveis e o saibam, porque “o desejo da amizade pode surgir depressa, mas a 

amizade não”, diferente do que pode acontecer com a boa vontade (E.N., VIII, 3, 1156 b, 

30-35). 
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Deve, também, estar evidente que o laço entre amigos baseado na virtude não é im-

pessoal. As ideias modernas sobre o amor e a amizade ressaltam singularidade pessoal co-

mo fundamento da atração. 

Nesta forma de amizade, os que amam um amigo amam o que é bom para eles mes-

mos. O homem bom torna-se um bem para o amigo. Assim, segundo Pichler, essa boa von-

tade se aperfeiçoa e atua no outro como bondade moral. Tal bondade é o princípio e a fonte 

de amizade (cf. Pichler, 2004, p. 199). Ama-se o outro por aquilo que ele é. É a verdadeira 

forma de amizade, porque o fim é em si mesmo centrado no valor do homem e não como 

meio para obter vantagens (riquezas e honras) . Por isso se diz que “o amigo é um outro 

eu”. Ele é possibilidade de autoconhecimento. Conhecemo-nos olhando para o outro. Por 

causa da nossa finitude existencial, procuramos atingir a perfeição moral no espelhamento 

do outro. Isto não isenta o homem de sua responsabilidade moral e social. 

Para Pichler, Aristóteles enfatiza que amar é a virtude essencial na convivência entre 

amigos. Ela passa a ser uma disposição de caráter, um habitus, algo adquirido pela prática 

de amar, igualmente na justa medida, que é característica da virtude ou excelência moral 

(cf. Pichler, 2004, p. 199). 

Diz Aristóteles: 

Já que a amizade depende mais de amar do que ser amado, e que as pessoas que amam seus 

amigos é que são louvadas, amar parece ser uma característica da excelência moral dos ami-

gos, de tal forma que somente as pessoas em que tal característica está presente na mediania 

certa são amigos constantes, e somente a amizade desses resiste ao tempo. (E.N., VIII, 8, 

1159 a, 32-38) 

Se, conforme se observa, a amizade perfeita só pode existir entre os iguais e seme-

lhantes por caráter, isto é, os homens bons ou virtuosos, como ficam os maus? Aristóteles 

diz que eles não sentem o menor prazer na companhia uns dos outros e não se unem para 

fazer reciprocamente o bem. São amigos apenas em vista do prazer e da utilidade. A akra-

sia é o vício dos tiranos, daqueles que não amam ninguém e por ninguém são amados (cf. 

Chauí, 2002, p. 461). 

A amizade só existe entre os prudentes e os justos, sendo por isso condição e consequência da 

vida justa, que é a vida política. Compreendemos, então, porque philía e akrasía são contrá-
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rias, pois esta última usa a comunidade política para servir ao seu próprio prazer e interesse, 

podendo arruiná-la e traí-la. (Chauí, 2002, p. 461). 

Nesse sentido, Aristóteles conclui que a amizade entre homens virtuosos oferece-lhes 

a possibilidade de melhorarem e aperfeiçoarem a si próprios. 

A consciência do seu ser é desejável e também o é a consciência do ser do seu amigo; e essa 

consciência torna-se ativa quando eles convivem. Por isso é natural que busquem o convívio. 

[...] Pensa-se que eles se tornam também melhores graças às suas atividades e à boa influên-

cia que uns têm sobre os outros; pois cada um recebe dos demais o modelo das características 

que aprova e daí a frase: (aprender) ações nobres de homens nobres. (E.N., IX, 12, 1172 a, 1-

15) 

Segundo Baldini, “a amizade tem um valor em si mesma e valoriza ao mesmo tem-

po”, ou seja, faz germinar aqueles valores que estavam presentes nos amigos (cf. Baldini, 

2000, p. 15). 

A amizade é, portanto, uma virtude, e os homens que conseguem vivê-la são poucos e 

bons. A deterioração das relações sociais vem perigosamente tornando-se uma constante 

cada vez mais intensa nas sociedades contemporâneas. Características como a confiança, a 

transparência, a partilha e a própria convivência correm o risco de não mais existir. Amigos 

de verdade se tornam cada vez mais raros em um mundo onde os valores são relativizados, 

e por vezes a própria vida é banalizada. O individualismo e a indiferença tomam conta do 

meio social moderno, que, se por um lado facilita a comunicação através dos meios tecno-

lógicos cada vez mais rápidos e eficazes, por outro alimenta relações frias e impessoais. 

Pensar o porquê da amizade colabora para o resgate de sensibilidades fundamentais 

para o ser humano, atualmente pouco experienciadas e muitas vezes perdidas. É a conscien-

tização de que sozinhos o caminho é mais difícil. Quando existem “dois que caminham 

juntos”, a estrada se torna mais agradável. 
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Por que a educação? 

Prof. Dr. Everaldo Cescon1 

 

 

 

 

Tentando compreender a realidade 
A educação, indiscutivelmente, sempre exerceu um papel fundamental no 

desenvolvimento pessoal e social dos seres humanos. É um conceito complexo que, no 

decurso da história, foi assumindo definições diferentes. Cada uma dessas definições sofreu 

a influência do ambiente e do contexto histórico-cultural, mas nunca sofreu alteração do seu 

próprio fim, ou seja, a promoção da formação da pessoa humana, seja em vista de um 

crescimento pessoal consciente e livre, seja pelo bem das várias sociedades das quais o 

homem fez e faz parte. Há uma relação indissociável entre a educação do indivíduo e o 

amadurecimento da sociedade: a maturidade de cada um só se realiza na maturação da 

comunidade e a plenitude de desenvolvimento da comunidade compreende e pressupõe a 

plenitude do indivíduo. 

Por tal razão, em todas as épocas, mas especialmente hoje, a educação sempre foi e 

será uma tarefa à qual não se pode renunciar. Uma educação correta e consciente de todos 

os indivíduos favorece e garante o futuro da própria sociedade. Entretanto, a nossa cultura 

está contaminada e doente, não favorecendo o crescimento das gerações jovens; ao 

contrário, impede-as de crescer. Isto porque o âmbito no qual o impacto do espírito do 

tempo aparece é o educativo. Educar requer uma espécie de tratamento do espírito do 

tempo, da cultura, para eliminar os germes que a contaminam e, assim, curá-la. Trata-se de 
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uma questão complexa e complicada. Na tentativa de sistematização, proceder-se-á 

distinguindo quatro formas de contaminação da sociedade. 

A contaminação da verdade2 
A busca da verdade requer o uso da razão humana. A cultura contemporânea 

reconhece que a razão humana só é capaz de analisar e discernir aquilo que é produto do 

homem. Trata-se de uma razão técnico-científica. Não se admite que a razão humana possa 

reconhecer como verdade as motivações, os fins, o horizonte no qual o homem vive, em 

todas as dimensões da sua vida. Não faltam, hoje, os que defendem que a razão não deve se 

ocupar de tais coisas. Só o “como” é objeto de verdade. Tudo o que vai além do “como” 

não pode ser definido como verdade, mas apenas como opinião ou emoção do sujeito, do 

indivíduo. A consequência é a impossibilidade de evitar, seja, de um lado, uma forma de 

dogmatismo da verdade (a verdade é uma, completa e definida de um vez por todas), seja, 

de outro, um anarquismo da verdade (busca de verdades sempre relativas). Parece não 

haver alternativa para essas duas posições, fato que fica manifesto em todos os âmbitos da 

vida social, na tendência a radicalizar as posições. O resultado final é a impossibilidade de 

dialogar em vista de uma verdade única. Entre os jovens, então, não se considera sequer a 

possibilidade de chegar à verdade. 

Se as motivações, os fins e o horizonte não são verdade, mas somente o “como”, tudo 

aquilo que é tecnicamente factível (“sei como fazer”) passa a ser automaticamente lícito, ou 

seja, o critério verdadeiro para definir se algo pode ou não ser feito é unicamente o 

conhecimento do “como fazer”, o know-how. 

A contaminação da ética 
A compreensão daquilo que é bem e a capacidade da liberdade humana de buscá-lo 

foram profundamente prejudicadas na cultura contemporânea. Já se tornou quase comum 

pensar que bem seja o mesmo que bem-estar, entendido na sua dimensão mundana e 

privada. Define-se como bem somente aquilo que “me faz estar bem”, ou “me faz sentir 

melhor”. Assim, também o bem perde toda a sua objetividade e, consequentemente, toda a 

                                                 
2 Veja-se a excelente crítica à razão instrumental moderna feita por: JAPIASSU, H. Ciência e 

religião: articulação de saberes. p. 105-134. 
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possibilidade de orientar a liberdade do indivíduo para além de si mesmo, para além do 

horizonte das suas emoções e paixões. 

Dessa forma, a própria liberdade fica atrofiada porque está sempre voltada para si 

mesma (o único bem a buscar é o meu; está dentro de mim; não há necessidade de esforço 

para buscá-lo fora de mim). A consequência é a impossibilidade de crescer (ir além) e, 

portanto, de educar (ajudar alguém a ir além de si mesmo).3 Além disso, há uma 

consequência social ainda mais perigosa: a ética comum (a arte do bem e a orientação da 

liberdade para ele [Marchionni, 2008]) passa a só poder ser definida baseada na maioria. O 

bem se torna aquilo que a maioria diz e não aquilo que é realmente bem. 

Assim, desaparece o fundamento seguro para elaborar e realizar uma convivência 

humana adequada ao bem comum, entendido em sentido pleno (e único) e não obrigatório. 

Pensemos na dificuldade que os jovens têm em compreender o significado de bem comum, 

na perda da responsabilidade em relação aos outros, na busca desenfreada do bem-estar etc. 

A contaminação da beleza 
A cultura contemporânea perdeu o conceito de beleza entendido como algo fora de 

nós, que nos faz sair de nós mesmos por meio de uma experiência contemplativa. A 

contemplação do belo nos educa a nos descentrarmos, a não nos pormos no centro, em 

relação à percepção que temos da realidade. 

Atualmente, pelo contrário, é belo simplesmente aquilo que nos agrada, que nos faz 

sentir um certo prazer. Enfim, trata-se de uma excitação emotiva. A dimensão 

contemplativa é esquecida em benefício da busca de sensações sempre mais fortes e, para 

que sejam cada vez mais fortes, devem se tornar sempre mais transgressivas. A excitação 

emotiva, ao contrário da contemplação, se esgota e exige superação contínua. Jamais sacia. 

Quem se deixa dominar pelos desejos fica eternamente insatisfeito. 

Assim, perdemos o único caminho capaz de nos tirar da ilusão de nos pensarmos 

autossuficientes. Pensemos na dificuldade que os jovens têm de apreciar a beleza nas coisas 

simples, na tendência a transgredir, a ir sempre além só por ir além (nem que seja com o 

                                                 
3 Cf. PENNISI, Michele. Riflessioni e prospettive emerse in occasione dell’Assemblea Generale della 

CEI del 25-29 maggio 2009. 
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uso de fármacos), na tendência a destruir (voluntariamente ou não) as coisas, os ambientes 

etc. 

A contaminação da antropologia 
Fala-se e escreve-se muito do homem. O homem está no centro das discussões. 

Entretanto, paradoxalmente, um dos pontos nevrálgicos da atual crise parece ser justamente 

a visão inadequada que se tem do homem, da sua identidade e do seu destino. Parece 

evidente que a cultura contemporânea modificou o modo de pensar o homem. 

O homem, aquilo que cada um de nós é, é concebido como o lugar no qual algo 

acontece. É expropriado do seu valor próprio, vale unicamente em relação àquilo que lhe 

acontece. Não é mais um valor absoluto. 

Pode-se até mesmo dizer que o homem não se pertence mais, pois está reduzido a 

fenômeno passivo em relação àquilo que lhe acontece, àquilo que compõe a sua 

experiência. O homem simplesmente acontece. 

A mudança é muito importante. Pode-se sintetizá-la com estes termos: consumou-se a 

passagem da pessoa ao indivíduo. Por pessoa entende-se o homem definido pela história 

das suas relações vividas conscientemente, capaz de se orientar livremente no labirinto das 

experiências. Já por indivíduo entende-se o homem definido pelos seus desejos e pelas suas 

exigências vividas de modo solitário, mas à mercê do que lhe acontece. 

Certamente, o indivíduo é mais difícil de educar do que a pessoa, pois não prevê um 

projeto de vida no decorrer do qual poderá ser acompanhado. O indivíduo não reconhece o 

significado ulterior que as relações têm e, visto que toda educação passa pela relação, todo 

esforço educativo se torna insignificante. 

Pensemos na relativização do valor da pessoa, especialmente se diferente de mim, no 

valor enorme, mas volátil, dado à experiência, na desconfiança em relação à liberdade do 

homem sentida como ineficaz diante daquilo que acontece, do destino etc. 

A educação: questão central 
Nesse contexto, a educação se torna uma questão central. Educar nunca foi fácil, mas 

hoje parece ter se tornado mais difícil e necessário ainda. Certamente, os pais, os 

professores e os educadores em geral sentem uma forte tentação a renunciar à missão que 
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lhes foi confiada, ou, então, simplesmente não compreendem qual é o seu papel. Constata-

se que é difícil agir, mas também que há uma desorientação dos próprios educadores acerca 

do sentido, das finalidades da educação. Por isso pode-se falar de uma “emergência 

educativa”.4 A emergência educativa é um alarme sério e o fator em condições de ameaçar 

o equilíbrio de uma sociedade e as possibilidades concretas de construir um projeto de 

futuro. 

Entre as causas deste fenômeno, pode-se indicar uma atmosfera difusa, uma 

mentalidade e uma forma de cultura que levam a duvidar do valor da pessoa humana, do 

significado da própria verdade e do bem. Em suma, do valor da vida. Torna-se difícil, 

então, transmitir de uma geração a outra algo de válido e certo, regras de comportamento, 

valores perenes em torno dos quais construir a própria vida. 

Contudo, a educação é inevitável. Diferentemente do que acontece no campo técnico 

ou econômico, onde os progressos atuais sempre podem ser somados aos do passado, no 

âmbito da formação e do crescimento moral das pessoas, não existe uma tal possibilidade 

de acúmulo, porque a educação é uma relação entre pessoas na qual, com o passar dos anos, 

entram cada vez mais em jogo a liberdade e a responsabilidade daqueles que são educados. 

Considerando que a liberdade do homem é sempre nova, cada pessoa e cada geração deve 

tomar novamente, pessoalmente, as suas decisões. Até mesmo os maiores valores do 

passado não podem simplesmente ser herdados. Devem ser feitos nossos e renovados por 

meio de uma opção pessoal, muitas vezes sofrida. A educação não pode ser obtida por 

acúmulo, mas unicamente mediante o encontro entre duas liberdades, requerendo o 

emprego de todas as faculdades da pessoa. 

A educação, portanto, é muito mais do que instrução. Romano Guardini defendeu que 

[…] educar significa que eu dou a este homem coragem em relação a si mesmo […], que eu o 

ajudo a conquistar a sua própria liberdade […]. Com que meios? Certamente valendo-me 

também de discursos, exortações, estímulos e métodos de todo gênero. Mas isto ainda não é o 

fato original. A vida é acessada somente a partir da vida […]. Por último, como crentes, 

dizemos que educar significa ajudar a outra pessoa a encontrar o seu caminho para Deus. Não 

só que tenha os documentos em dia para afirmar-se na vida, mas sim que este “menino de 
                                                 

4 Expressão usada pelo papa Bento XVI em sua Carta à Diocese e à cidade de Roma sobre a tarefa 
urgente da educação [Lettera del Santo Padre Benedetto XVI alla Diocesi e alla città di Roma sul 
compito urgente dell’educazione]. 
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Deus” cresça até a “maturidade de Cristo”. O homem é, para o homem, a via para Deus. 

(1987, p. 222-223 – tradução nossa) 

Falar em emergência educativa significa alertar para a dificuldade em educar, mas 

também para a urgência do dever de fazê-lo. Quando os fundamentos são abalados e as 

certezas essenciais desaparecem, a necessidade de valores volta a ser sentida. Assim, 

concretamente, aumenta hoje a solicitação por uma educação verdadeira. É uma solicitação 

dos pais, preocupados com o futuro dos seus filhos. É uma solicitação de muitos 

professores que vivem a triste experiência de ver a violência e a degradação nas escolas. É 

uma solicitação da sociedade no seu todo, que vê questionadas as próprias bases da 

convivência. É uma solicitação dos próprios adolescentes e jovens que, intimamente, não 

querem ser deixados sozinhos diante dos desafios da vida. 

A educação assume, hoje, assim como no passado, o lugar central na vida e nas 

opções da sociedade civil e das suas instituições. Numa sociedade que aposta na força das 

tecnologias avançadas, dominada pelas oligarquias do saber e pela influência dos meios de 

comunicação social, o homem certamente está ameaçado de sucumbir, de ser esvaziado, 

sem a ajuda de referências éticas que deem sentido à sua vida. 

A educação tem um papel decisivo para o futuro da sociedade. A educação, que 

constitui a tarefa primária e essencial de todas as culturas, deve propiciar as condições 

necessárias para o homem se tornar sempre mais humano, ser mais e não só ter mais. 

Consequentemente, por meio de tudo aquilo que ele tem, poderá sempre mais plenamente 

ser homem. Por isso é necessário que o homem saiba ser mais não só com os outros, mas 

também pelos outros. 

Infelizmente, no conjunto do processo da educação houve um deslocamento 

progressivo para o aspecto instrucional, entendido como um processo no qual o indivíduo 

adquire um conjunto de técnicas e de práticas de caráter técnico-operacional no âmbito de 

uma disciplina, de uma arte, de uma atividade. Se considerarmos as proporções assumidas 

por este fenômeno, com o aumento sistemático da instrução que se refere unicamente ao 

que o homem possui, a pessoa, entendida como unidade integral, com as suas capacidades 

físicas, morais e intelectuais, está ameaçada de ser abandonada à mercê do eficientismo e 

do tecnicismo. A consequência evidente é a transformação da educação numa verdadeira 

alienação. Em vez de agir em favor daquilo que o homem deve ser, atua unicamente em 
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favor daquilo que o homem pode utilizar no âmbito do ter. A etapa posterior desta 

alienação é acostumar o homem, privando-o da sua própria subjetividade, a ser objeto de 

manipulações: as manipulações ideológicas ou políticas que ocorrem por meio da opinião 

pública; as manipulações que agem por meio do monopólio ou do controle das forças 

econômicas, dos poderes políticos e dos meios de comunicação social etc. 

Ao mesmo tempo, os sintomas de crise manifestam que a educação do homem não 

acontece somente com a ajuda das instituições, nem somente com a ajuda de meios 

organizados e materiais, por mais excelentes que sejam. Eles mostram também que o mais 

importante sempre é o ser humano e a sua autoridade moral, que deriva da verdade dos seus 

princípios e da conformação das suas ações a esses princípios. 

As novas fronteiras da questão antropológica 
Em janeiro de 2008, a edição europeia da revista Time trazia uma capa dedicada ao 

amor indicando um artigo intitulado “Why we love?”. A famosa revista explicava que 

recentes pesquisas científicas tinham identificado as bases neurais, fisiológicas e químicas 

do amor. Assim, todos os sentimentos ligados ao amor seriam completamente explicáveis, 

exceto, parece, a fidelidade e o amor oblativo. Se, porém, perguntássemos à química o que 

é o amor, ela não só não saberia responder, como também não estaria em condições de 

entender a pergunta. De fato, o amor não é uma questão química, mas antropológica, 

filosófica e teológica. 

Schaeffer, em La fin de l’exception humaine (2007), afirma: 

De um lado, há cerca de um século e meio, nós sabemos, sem qualquer dúvida, que os 

humanos são – que nós somos – seres vivos entre os outros seres vivos (com tudo aquilo que 

isto significa) e que a unidade da humanidade é a de uma espécie biológica. Sabemos, 

portanto, que a vinda da humanidade à existência se inscreve na história dos seres vivos num 

planeta de média grandeza do “nosso” sistema solar. Esta história e a sua longa pré-história 

nos fizeram. Nós somos primeiramente e sobretudo um dos episódios desta evolução, que não 

é somente o nosso passado, mas também o nosso presente e o nosso futuro. (p. 13 – tradução 

nossa) 

São dois exemplos de reducionismo antropológico que, entretanto, é contraditório, 

visto que, para reduzir, é preciso ter um olhar mais amplo do espaço reduzido. Nem o 
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próprio Schaeffer escapa desta crítica. Ele afirma que “as culturas são muitas, não só 

porque as culturas humanas são diferentes, mas também porque a cultura humana não é a 

única cultura animal” (Schaeffer, 2007, p. 19). Consideremos, contudo, que o livro no qual 

esta tese é defendida é fruto de uma cultura não redutível a uma cultura animal. Para poder 

dizer que ele mesmo não é senão um animal, o homem precisa dizê-lo como homem. 

Nenhum animal consegue dizê-lo. O homem não pode afirmar ser somente um animal sem 

se contradizer. 

Quer-se com isso acentuar que sem a verdade acerca do ser humano a educação não é 

possível. Atualmente, um professor não poder ensinar que a fidelidade monogâmica é um 

valor por se tratar de uma questão cultural ocidental; não pode ensinar que há uma ligação 

entre sexualidade e concepção, mas deve dar somente instruções para o uso; não pode falar 

de Deus porque ofenderia os não crentes; não pode falar de casamento porque ofenderia os 

que vivem em união estável; não pode dizer o que seja o homem porque discriminaria as 

outras ideologias; não pode dizer qual dos vários filósofos tem razão porque limitaria a 

liberdade de opinião. Se o ritmo continuar assim, o professor terminará por não ensinar o 

princípio aristotélico de não contradição porque discriminaria os malucos. No fim, deverá 

deixar de ensinar, em nome do politicamente correto. 

Que significa, então, educar? 
É verdade que o fim não justifica os meios, mas também é verdade que estabelecer os 

fins permite definir os instrumentos, os métodos, os procedimentos necessários para atingi-

los. Portanto, o problema da educação requer uma decisão acerca do que é o homem. Que é 

que queremos alcançar por meio da ação educativa, por meio da relação educativa? Por 

exemplo: se quisermos cultivar batatas, deveremos escolher um determinado tipo de 

terreno, uma semente específica, um certo tipo de adubo e uma determinada relação com os 

raios solares. Se, no entanto, quisermos cultivar uma parreira, será algo bem diferente. A 

videira requer um tipo de terreno diferente, uma exposição solar diferente, outro tipo de 

adubo, cuidados bem diferentes. 

Portanto, se o homem for considerado, como acontece frequentemente na onda da 

nossa cultura ocidental, como o continente de definições, como aquele que recolhe 

informações, dados, e os acumula dentro de si mesmo, então se depreende que educar 
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significa transmitir uma doutrina, transmitir princípios, fórmulas, conhecimentos. O 

educador é a pessoa erudita, que sabe muitas coisas. 

Se, por outro lado, o homem for considerado um bom executor de comportamentos 

aceitáveis socialmente, então educar quer dizer treinar, tornar capazes de repetir alguns 

elementos de vida, costumes que são reconhecidos como os de um homem aceitável, 

socialmente não perigoso. Neste caso, entretanto, o educador é um treinador, um 

adestrador. No primeiro caso, doutrinar; no segundo, treinar. 

Ambas as coisas fazem parte do ato educativo, mas são como que o seu subproduto, o 

elemento qualitativamente inferior, o instrumental para se chegar a outras finalidades, a 

outros objetivos. Portanto, tentemos entender que modelo de homem temos em mente hoje. 

Somos diariamente arrastados por uma avalanche de informações que nos fazem 

parecer um computador. Armazenamos no nosso disco rígido vital toda uma série de 

noções. Assim, podemos pensar que somos um robô, com todos os nossos comportamentos 

bem programados para que sejam funcionais, para que façam bem aquilo que devem fazer, 

mas isto não nos basta para sermos homens. Não somos um computador, nem um robô. 

Precisamos de um outro estilo de educação. 

Se, portanto, não basta dar informações ou noções, precisamos entrar em acordo 

acerca do que seja o ser humano, a pessoa, para saber, consequentemente, quais são os 

processos que nos permitam educá-la, fazê-la crescer. 

Na realidade, a pessoa humana é algo bem diferente e bem superior, mesmo tendo, no 

conjunto de sua vida e de sua existência, de saber muitas coisas e de fazer outras tantas, isto 

é, a pessoa humana é, primeiramente, chamada a ser criativa, a realizar-se por meio da sua 

liberdade, a assumir responsabilidades reais que não pode delegar a ninguém em relação ao 

valor e ao sentido da própria vida. A pessoa aprende a exercitar tal liberdade e tal 

responsabilidade somente numa relação com outras pessoas. O movimento da vida humana 

em direção a significados e a sentidos, a perspectivas de valor que deem conteúdo à sua 

experiência só ocorre na história, considerando que a experiência humana não é constituída 

unicamente da resolução de alguns problemas abstratos, formais, científicos, matemáticos, 

mas de grandes projetos, de visão geral do mundo, de impacto com a realidade. 

Se a educação deve dotar o homem de uma tal competência, então o educador não 

pode ser somente douto, culto, erudito. Também não pode ser uma pessoa capaz somente 
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de treinar, mas deve ser capaz de testemunhar a beleza da vida por meio de uma visão de 

mundo rica de significados e de valores. A tarefa, portanto, não pode se limitar a fornecer 

noções e informações, deixando de lado a grande interrogação em relação à verdade, 

sobretudo àquela verdade que pode ser guia na vida. Educar significa ir ao encontro 

daquele desejo de conhecer e de entender que é ínsito ao homem e que, na criança, no 

adolescente, no jovem, se manifesta com toda a sua força e espontaneidade. 

Além disso, deve ser capaz de entrar numa relação com a pessoa que é confiada à sua 

responsabilidade educativa, de modo a transmitir por meio dessa relação algo que 

transcende qualitativamente aquilo que pode ser contido na memória e vai além da tarefa de 

conformar os comportamentos àquilo que é socialmente aceitável. A pessoa humana é a 

riqueza criativa de cultura, de significados, de valores, de paixões, de ideais. Isto só pode 

ser transmitido de geração a geração, de educador a educando, quando se instaura uma 

relação interpessoal feita de estima, de afeto, de testemunho. Então, finalmente surge o tipo 

de luminosidade que faz esta espécie de planta crescer, o tipo de terreno que permite à 

semente de humanidade em desenvolvimento criar raízes e produzir frutos. 

Riscos e armadilhas do ato de educar 
Uma última questão a tratar é a que se refere aos riscos e às armadilhas contidas na 

relação educativa. Para sistematizar este aspecto, mencionaremos três elementos, cada um 

dos quais feitos de uma polaridade, ou seja, na educação o risco é ir de um lado a outro 

radicalizando as posições. 

Em relação à liberdade, que deveria ser uma preocupação muito grande da parte do 

educador, pode-se ir, de um lado, em direção ao polo do autoritarismo e, de outro, em 

direção à anarquia. Há quem organize a educação de modo autoritário, esperando que isso 

provoque imediatamente resultados de construção de personalidades fortes; há quem 

defenda que se deveria deixar as pessoas fazer aquilo que querem, sem regras, pois o 

ambiente tendencialmente anárquico é o espaço no qual, depois, as pessoas se determinam 

de maneira autônoma, livre. 

Trata-se, claramente, de tendências extremistas que devem ser mantidas sob controle: 

a primeira, com a ilusão de uma eficiência educativa que encobre os problemas em vez de 

resolvê-los; a segunda, com uma recusa de responsabilidade por parte do educador, como 
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se a educação pudesse ser produzida interiormente. Ambas são opções perigosas do ponto 

de vista educativo. A educação, ao contrário, deveria se preocupar com o desenvolvimento 

acompanhado, apoiado, da liberdade do sujeito. 

Uma segunda polaridade se dá entre moralismo e idealismo abstrato. A educação 

moralista é uma educação feita sobretudo de regras, regulamentos, preceitos, obrigações e 

proibições. De outra parte, a educação tende a parar nos grandes ideais, na honestidade, na 

verdade, na justiça. Também isso deixa a pessoa sem as mediações necessárias para atingir 

esses grandes ideais. De um lado há somente as mediações e acaba-se fechado numa série 

de observâncias passivas, de outro se navega num mar aberto de ideais que não consegue 

construir um verdadeiro, autêntico, itinerário de educação aos valores mediados 

concretamente por comportamentos precisos. 

Uma terceira polaridade da educação é a armadilha existente entre a educação 

protegida numa redoma esterilizada de vidro, sem relações externas com um ambiente 

educativo – seja a família, seja o grupo, seja a sociedade –, que impede de ter relações 

críticas, desafios sadios, e uma educação caseira, dispersa, exposta a qualquer vento 

ideológico, sem anticorpos, sem a capacidade de maturar uma atitude crítica em relação à 

sociedade que circunda o educando. 

Também aqui estamos diante de dois polos extremos – de um excesso de proteção e 

de um deficit de criticidade – que tornam o sujeito, seja de um lado, seja de outro, incapaz 

de analisar seriamente a si mesmo e de construir uma identidade própria. 

Nas três polaridades, é necessário que o educador sábio, aquele que assume a tarefa 

educativa de modo inteligente, evite as simplificações extremas e se mova numa linha 

mediana de crescimento da liberdade, de atitude crítica, de confronto com aquilo que nos 

circunda, partilhando os grandes ideais com as mediações necessárias que requerem 

empenho, regularidade, capacidade de construir uma ordem de vida, sem a qual a pura 

afirmação abstrata não educa e não constrói uma vida autêntica. 

Considerações finais 
A cura da cultura contemporânea requer, especialmente dos educadores, um esforço 

por um novo humanismo que afirme com força o valor absoluto da pessoa, de modo que a 

pessoa não seja relativa (no sentido de variável no seu valor, discutível no seu sentido e 
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significado), mas capaz de relação na sua forma mais elevada: o amor incondicionado e 

gratuito. 

Essa relação absoluta é o sentido absoluto, isto é, antes experimentado-recebido e 

depois exercido. É nessa relação absoluta que nasce a pessoa, o homem definido pela 

história das suas relações vividas conscientemente, capaz de se orientar livremente no atual 

labirinto das experiências. 

A cura da cultura contemporânea requer, ainda, o esforço para restabelecer as 

condições para uma verdadeira contemplação da beleza. É essa contemplação que tira o 

homem de uma percepção de si distorcida, retorcida em torno de si mesmo, e o liberta, a 

fim de que possa exprimir ao máximo as suas potencialidades. 

Também a questão ética requer um esforço de cura na cultura atual. É preciso superar 

a pretensão de que todas as coisas tenham um objetivo utilitarista, útil para mim. O bem 

moral não se submete a um tal esquema, não cabe em tal definição. Escapa. Portanto, corre 

o risco de se tornar – como de fato acontece – irrelevante, abandonado, esquecido. 

Há objetos cujo valor vai bem além da utilidade em sentido estrito. O bem, por 

exemplo, tem um valor enquanto doa um sentido adequado à liberdade do homem e está em 

condições de motivar a grandeza e a seriedade do exercício da própria liberdade. 

Contrariamente, uma liberdade que é fim em si produz monstros. 

A cultura contemporânea precisa de esterilizações também no tocante à verdade. Para 

superar a alternativa entre dogmatismo e relativismo, é preciso mudar a nossa concepção de 

verdade e chegar a um modo de entendê-la que evite tal contraposição. 

A verdade é inesgotável na produção de significado e sentido à vida, desde que haja 

uma contínua e honesta abertura – expansão – a aprofundar, em estreita ligação com a 

realidade, aquilo que está ao redor. Portanto, a verdade “máxima” não é uma fórmula 

abstrata e universal. Também não é uma lista de instruções provisórias e instrumentais para 

fazer bom uso da própria vida. A verdade é a consequência inesgotável e sempre em ato do 

encontro-relação significativo com uma pessoa. Logo, toda ação que promova o amor 

incondicionado, a contemplação e o dar finalidade ulterior à liberdade pode ser definida, ao 

mesmo tempo, como ação cultural e ação educativa. Todo educador é chamado a não 

menosprezar o peso da cultura contemporânea na maturação da pessoa e a agir pela sua 

cura. 
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Por que a ética? 

Prof. Dr. Idalgo José Sangalli1 

 

 

 

 

 

Parece desnecessário e óbvio demais perguntar “por que a ética?”2 e, ao mesmo tem-

po, parece que a pergunta nos coloca diante de uma grande interrogação existencial, apon-

tando diretamente para a nossa consciência. Mais do que o apelo religioso ou a pura exi-

gência de definições, a questão provoca nossa consciência moral. Quando esta é forjada 

pelo suado trabalho da reflexão, sobretudo da reflexão filosófica do domínio do conceito, a 

atitude filosófica indica a saída através de uma sequência de outras questões que conduzem 

ao caminho da definição e da compreensão do próprio percurso realizado até a pergunta 

originária. Esta é uma das diferenças entre aquele que sabe e tem consciência deste saber e 

de seus limites nas dimensões teórico-prática e daquele que simplesmente sabe vivencial-

mente na e pela experiência prática cotidiana, adquirida na mera condição do conviver entre 

humanos. 

Aristóteles (384-322 a.C.), na sua obra Ética a Nicômaco (VI 13 1144b), identificava 

no último tipo aqueles que viviam na excelência moral natural, enquanto no primeiro tipo 

encontravam-se alguns poucos capazes de viver a vida na excelência moral em sentido es-

trito. Obviamente, ambas as classes de sujeitos são qualificadas como virtuosas, embora 

aqueles fossem reconhecidos socialmente como homens prudentes e virtuosos, pois sabiam 

deliberar bem e praticar adequadamente as virtudes intelectuais e morais, essenciais para o 

projeto educacional dos cidadãos na Polis. Atualmente, bons exemplos a serem seguidos 

em nosso contexto social parece algo difícil de encontrar. 

                                                 
1 Professor de Filosofia da Universidade de Caxias do Sul. 
2 A primeira versão do presente texto foi apresentada no “Projeto Café e Debate: Conexão Razão-Fé-

Vida”, na Paulus Livraria – Caxias do Sul, sob a coordenação do Prof. Dr. Paulo César Nodari, no 
dia 12 de julho de 2008. 
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Por outro lado, nem filosófica nem cientificamente é conveniente perguntar o porquê 

de algo simplesmente pressupondo que temos em comum, universalmente, a mesma pres-

suposição de base, até porque não estamos nos movendo aqui no domínio metafísico essen-

cialista da ontologia tomasiana da concepção primeira de ente (ens) e de seus transcenden-

tais (Questiones disputatae de veritate, q. 1, a.1). Se não sei “o que algo é” ou, mesmo sa-

bendo, não sei o que os outros entendem por “tal é”, então não é lógico perguntar “por que 

tal é?” sem antes esclarecê-lo minimamente, como ensina a tradição filosófica. Isso exige 

algumas distinções que precisamos fazer, à guisa de considerações introdutórias, daquilo 

que julgamos ser, e serão brevemente expostas adiante algumas das razões possíveis para 

responder à pergunta em causa. 

Moral e ética 
Existem muitas formas de definir “ética” e cada uma apresenta suas razões. Uma de-

las é o uso do termo “moral” como sinônimo de “ética”. É algo muito habitual, principal-

mente na linguagem natural, mas é um uso equivocado, que mais confunde do que ajuda 

para a clareza e precisão conceitual. Também há uma diversidade de concepções morais 

com semelhanças e, às vezes, muitas diferenças. Embora a sinonímia no uso geral e que 

ambos os termos estejam intimamente relacionados, não são a mesma coisa. Toda escolha 

parece ser arbitrária, mas pretendemos explicar e justificar a necessidade de primar pelo uso 

dos dois termos – moral e ética –, cada qual no seu devido lugar. Contudo, embora não se 

possa descartar por completo o uso como sinônimos, neste caso é preciso que se esclareça 

de antemão o sentido e sobre a que cada termo se refere, sob pena de comprometer a expli-

cação e a compreensão não só da ética e da moral, como também dos demais conceitos cor-

relatos. Infelizmente, a grande maioria das pessoas e mesmo muitos professores e educado-

res não se preocupam em usar de uma linguagem mais clara e precisa para explicar aquilo 

que estão pressupondo em seus discursos.  

É consensual entre os experts a necessidade de distinguir tais termos para além da e-

timologia grega e latina. Antes dos termos latinos “mos, mores”, e daí “moralis”, isto é, 

moral, a tradição grega legou a palavra “êthos”, que, na opinião de Höffe (2008, p. 169), 

tem três significados: “o lugar costumeiro da vida, os costumes que são vividos nesse lugar 

e, finalmente, o modo de pensar e o modo de sentir, o caráter”. Sem entrarmos nas particu-
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laridades de tradução, ambos os termos (grego e latino) referem-se ao conjunto de costumes 

tradicionais de uma determinada sociedade impregnados de valores e de obrigações relati-

vos à conduta de seus membros. Mas denotam também certa disposição de caráter, de tem-

peramento adequado, bom e verdadeiro, que julgamos conveniente para a convivência soci-

al em determinada comunidade. As convicções morais pessoais e até mesmo os tratados 

sistemáticos sobre as questões morais acabam fazendo com que estes dois termos, mais 

como substantivos do que como adjetivos, tenham uso comum. Cortina e Martinez (2005, 

p. 20) sustentam que os dois termos “confluem etimologicamente em um significado quase 

idêntico: tudo aquilo que se refere ao modo de ser ou caráter adquirido como resultado de 

pôr em prática alguns costumes ou hábitos considerados bons”. 

Para os menos exigentes, distinções simples e diretas, embora nem sempre claras para 

a compreensão da maioria dos leitores, podem ser encontradas nos dicionários de língua 

portuguesa. A ética aparece como “ciência da moral” ou, como sustenta Aurélio Buarque 

de Holanda Ferreira (Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa) a ética é “estudo dos 

juízos de apreciação referentes à conduta humana suscetível de qualificação do ponto de 

vista do bem e do mal, seja relativamente a determinada sociedade, seja de modo absoluto”. 

Já a moral seria um “conjunto de regras de conduta consideradas como válidas, quer de 

modo absoluto para qualquer tempo ou lugar, quer para grupo ou pessoa determinada”. É 

clara a referência ao “estudo dos juízos” morais para a ética e ao “conjunto de regras de 

conduta” para a moral. Mas isso é pouco e convém avançar alguns passos. 

Uma coisa é a decisão ou a realização de uma ação conforme os costumes da tradição 

familiar, da comunidade ou da religião. Aqui, nem sempre entra a reflexão, pois nesse caso 

predomina o habitual, o agir impensado e espontâneo, o de sempre, o agir conforme as re-

gras, aquilo que é aceito socialmente como justo e bom por todos os envolvidos, ou melhor, 

por quase todos os envolvidos, já que sempre surge algum indivíduo que transgride tais 

normas de convivência e acaba excluído, punido pelos demais ou pela autoridade que re-

presenta o povo, independentemente de quais motivações estão em jogo. Aqui é bom lem-

brar do trágico itinerário de Antígona, brilhantemente apresentado na peça teatral grega de 

Sófocles. Cortina e Martinez (2005, p. 19) didaticamente esclarecem o sentido da moral 

como “esse conjunto de princípios, normas, preceitos e valores que regem a vida dos povos 

e dos indivíduos”. 
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Outra coisa é a decisão ou ação sem base na tradição, nos costumes, nos valores e re-

gras estabelecidas. Nesse caso, é necessário basear a decisão em uma séria reflexão. Se o 

caso em questão não encontra equivalente na tradição, nos costumes, então entra para valer 

aquilo que chamamos popularmente de “questão ética”, isto é, deve partir para a reflexão 

antes de tomar a decisão que lhe pareça mais acertada. Por outro lado, mesmo quando há 

aporte na tradição e nos costumes, o agente moral pode assumir uma posição de reflexão 

crítica e pautar sua decisão e sua ação baseado apenas em argumentos racionais. No entan-

to, com ou sem exemplos fornecidos pela tradição, não dá para refletir de modo competente 

sem levar em conta a estrutura, os princípios, os valores e critérios daquilo que é considera-

do adequado, conveniente ou justo de um ponto de vista mais universal, mais teórico. A 

tradição filosófica consagrou chamar essa forma de reflexão de “ciência da conduta” e dela 

surgiram historicamente concepções ou correntes filosóficas diferentes, sem sair do âmbito 

da filosofia prática, conforme a classificação aristotélica dos saberes ainda hoje válida. 

A ética como filosofia moral pertence à filosofia, mais especificamente ao campo da 

filosofia prática, embora enquanto reflexão seja sempre teórica. A ética, como a parte da 

filosofia que se dedica à reflexão sobre a moral, é um tipo de saber humano construído ra-

cionalmente através do rigor conceitual e de métodos de análise e de explicação especifi-

camente filosóficos. A reflexão sobre a moral não é uma reflexão qualquer. Pelo contrário, 

tenta desdobrar racionalmente os conceitos e seus argumentos na tentativa de compreender 

a dimensão moral do ser humano na busca do sentido do humano e da realização da liber-

dade, sem esquecer os fatores psicológicos, sociológicos, econômicos, religiosos, entre ou-

tros que condicionam a esfera da moralidade. Explicar o fenômeno da moral, a moral vivida 

diariamente, é condição para a justificação racional e a realização de uma moral pensada e 

almejada para toda a comunidade e, se possível, para toda a humanidade como ideal para a 

conquista da liberdade, da autonomia e da felicidade. 

A ética ou filosofia moral não incide diretamente sobre o cotidiano das pessoas no 

seu modo de pensar e agir moral, embora esclareça e indiretamente forneça orientações 

morais para aqueles que buscam decisões e ações justificadas reflexiva e racionalmente 

para a sua vida (Cortina; Martinez, 2005, p. 10). O agir moral pressupõe uma atividade teo-

rética: o saber moral. Saber moral que é fruto direto do senso moral e da consciência moral 

construídos de fatos, situações, sentimentos e valores vivenciados coletivamente e introje-
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tados e pelo qual, sem sermos obrigados por outros, nos sentimos na obrigação (sentimento 

de obrigatoriedade, de dever) de decidir o que fazer ou de justificar para nós mesmos e para 

nosso próximo ou outros distantes as razões de nossas decisões, assumindo as consequên-

cias na pura condição de seres humanos racionais. A questão central do sujeito moral é 

“como devo agir?”, tendo em vista o bem comum sempre. Em última análise, esse saber 

moral, manifesto e expresso nos juízos morais, é que pondera e julga o agir humano no con-

texto do mundo vivido. 

Por sua vez, o saber ético pressupõe uma atividade teorética mais profunda do que a 

atividade do saber moral e com o compromisso de ser um estudo que atenda aos critérios de 

cientificidade. Isso porque o saber ético, dotado de ferramentas conceituais e metodológi-

cas, examina racionalmente o agir moral e o próprio saber moral, a partir da análise, expli-

cação e interpretação da estrutura, elementos e princípios constitutivos da dimensão teóri-

co-prática da moral. Esse saber ético se constitui e se efetiva pelo exame realizado na análi-

se dos juízos morais, isto é, quando os juízos morais são analisados. Cortina e Martinez 

(2005, p. 30) classificam as diferentes maneiras de compreender a moral conforme o enfo-

que filosófico concebido e utilizado na história da filosofia como: a) uma dimensão do ser 

humano (a dimensão moral do homem greco-medieval); b) uma forma peculiar de consci-

ência (a consciência moral como consciência do dever da Modernidade); e c) fenômeno que 

se manifesta num tipo específico de linguagem (expressões morais como “justo”, “injusto”, 

“mentira” etc.) decorrente da “virada linguística” da filosofia analítica contemporânea. 

Poderíamos falar de um nível ainda mais profundo de reflexão: o saber metaético. 

Nesse nível de racionalidade se examina a estrutura e a cientificidade de teorias éticas, isto 

é, o saber metaético, que acontece quando a própria análise de juízos morais é analisada. 

Aqui entra particularmente a filosofia analítica, que concebe a filosofia moral como análise 

da linguagem moral e ordinária. Independente da filiação filosófica, essa tarefa é destinada 

a poucos, àqueles especializados e reconhecidos como filósofos ou professores de Filosofia 

que se ocupam das questões e teorias éticas contemporâneas e daquelas teorias produzidas 

ao longo da história da filosofia. 

Podemos exemplificar os dois primeiros níveis teoréticos da seguinte forma: alunos 

de uma classe de Ensino Médio debatem e emitem opiniões sobre várias questões e pedem 

para que o professor de Filosofia também elabore “juízos éticos” sobre questões morais 
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causadoras de grande preocupação e dificuldades na vida atual, tais como: o problema da 

violência, o uso de drogas, a corrupção de políticos e de empresários, o sexo prematuro, o 

aborto e a Aids. Antes de emitir seus juízos, o professor alerta a classe de que é preciso 

fazer alguns esclarecimentos: 

a) o que estão pedindo na verdade é por “juízos morais”, como eles estavam fazendo no 

debate, e não por “juízos éticos”; 

b) juízos morais são opiniões razoavelmente refletidas na perspectiva do bem ou do mal, 

dos valores, das intenções, dos atos e das consequências que estão presentes em cada 

um dos problemas apontados; 

c) todos os juízos morais dependem de qual das concepções morais vigentes é pressu-

posta e claramente assumida; 

d) depois de expor qual a concepção de moral adotada como válida e adequada, então se 

pode judicar moralmente sobre todos os problemas, mas nesse caso está sendo cum-

prida a primeira condição para passar do saber moral ao saber ético; 

e) por fim, que, mesmo um juízo ético sendo diferente de um juízo moral, este último 

pode ser elaborado corretamente também por não especialistas em filosofia moral, 

desde que usem certa habilidade de raciocínio e que conheçam minimamente os prin-

cípios básicos da doutrina moral que defendem como válida e tenham informações 

suficientes sobre as particularidades do fato ou assunto a ser analisado, caso contrário 

isso não passaria de opiniões altamente subjetivas. 

Feitas essas ressalvas, então o professor pode facilmente emitir juízos morais de que a 

violência, as drogas, a corrupção, o sexo, o aborto, as doenças causam danos irreparáveis ao 

indivíduo, à família e à sociedade, por isso são um mal que deve ser evitado e combatido 

pela educação e pela força das instituições. Ou, ainda, pode continuar fazendo relações, 

distinções, e esclarecendo conceitos sobre fatos morais, isto é, introduzindo os alunos no 

discurso ético. 

Mas há algo mais que o professor deve esclarecer aos seus alunos, principalmente se 

for um professor de Filosofia atento e competente: onde está o juízo ético? O juízo ético é 

aquilo que fez aceitar como válida e adequada a concepção moral assumida e esta, por sua 

vez, foi base de apoio para o juízo moral construído e manifesto. Então, um juízo ético cor-
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retamente elaborado e expressado é resultado de uma sólida construção conceitual e racio-

nal, baseada numa série de argumentações filosóficas que permite uma conclusão válida e 

verdadeira, isto é, mostre boas razões, bons argumentos para justificar a doutrina moral 

assumida. Isso não pode ser feito sem dominar algumas dezenas de conceitos, tais como 

liberdade, responsabilidade, dever, justiça, bem, dignidade etc. 

Contudo, a despeito dessas observações, não convém desencorajar aqueles que culti-

vam o gosto da leitura e do pensar e são capazes de operar também em questões morais e 

éticas sem serem especialistas em ética ou filosofia moral, até porque desde Aristóteles 

sabemos que o fato de alguém ser um profundo conhecedor dos assuntos morais (ter saber 

ético e metaético) não faz dele necessariamente um virtuoso moral. Mas nunca é demais 

lembrar o conselho socrático de que uma vida humana sem reflexão não é uma vida que 

vale a pena ser vivida. 

Algumas justificativas para a ética ou 
filosofia moral 

Uma pequena observação sintático-semântica antes de apresentar algumas justificati-

vas como resposta à questão inicial. Pelo visto anteriormente, em vez de perguntar “por que 

a ética?” talvez fosse mais correto perguntar “por que a moral?” Nesse caso, a pergunta 

deveria ser reformulada para claramente ressaltar o uso do termo “moral” como substanti-

vo. Além do já exposto, certamente uma primeira resposta de um longo elenco de hipóteses 

seria o caráter passional constitutivo do ser humano e a necessidade de convivermos de 

modo justo e digno na realização de uma vida feliz. Por outro lado, mantendo o termo “éti-

ca” no sentido das considerações já feitas, pode indicar também, agora numa perspectiva 

mais acadêmica, uma disciplina da filosofia que trata do estudo da práxis humana, desde 

Aristóteles. Então, os argumentos para justificar a existência e a necessidade da ética vão 

exigir outros contornos conceituais e metodológicos que vão além dos esboçados até agora. 

O criador do primeiro “tratado científico” sobre ética foi Aristóteles, especialmente 

em sua obra Ética a Nicômaco, cuja intenção foi mostrar que a felicidade consistia no com-

preender-se moralmente, isto é, uma filosofia moral formulada de modo indireto por sobre 

a questão da felicidade, em que a prática das virtudes particulares e sociais e o exercício 

contemplativo conduziam à boa formação do cidadão para a vida comunitária e, assim, à 
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sua plena realização individual e social. Com estratégias metodológicas adequadas ao as-

sunto, o objetivo da ética na perspectiva aristotélica era determinar qual o bem supremo 

para os homens (a felicidade) e qual a finalidade da vida humana (fruir esta felicidade do 

modo mais elevado – a contemplação). A finalidade da ética era o homem tornar-se moral 

pela prática das virtudes morais e intelectuais, especialmente a sabedoria prática ou prudên-

cia, sempre na e com a sua dimensão política. Mas outros tratados éticos surgiram ao longo 

da história da filosofia e, cada qual à sua maneira, como fez Aristóteles, desenvolveram 

concepções determinadas de ética mais ou menos ou totalmente desvinculadas da ciência 

política e apresentaram as suas justificativas racionais de validade. 

Cortina e Martinez (2005, p. 21) destacam uma tripla função da ética: “esclarecer o 

que é a moral”, “fundamentar a moralidade” e “aplicar aos diferentes âmbitos da vida soci-

al os resultados obtidos nas duas primeiras funções”. Essas são funções que a nosso ver 

justificam a necessidade da ética enquanto estudo da moral na formação de nossos jovens. 

O objetivo de esclarecer princípios, valores, regras, conceitos morais e a estrutura linguísti-

ca dos juízos morais é fundamental para a compreensão da práxis humana. A ação correta e 

justa deve ser consequência da compreensão e interpretação pelo caminho da teoria como 

suporte da decisão moral. Juízos normativos e ações morais bem fundamentadas em razões 

plausíveis são base de racionalidade, de aceitabilidade, que, quando aplicadas, por um lado, 

levam a superar as posições dogmáticas e, por outro, as relativistas ou céticas, permitindo o 

consenso e a convivência na diferença, além de conferir sentido à busca humana por uma 

vida boa e feliz. 

Assim como em outras épocas, também hoje convivemos com as diversas formas de 

intolerância: religiosa, política, étnica, social. A nossa vida é construída de relações com os 

outros, relações de convivência, pois somos seres de relações pessoais, sociopolíticas etc., 

possibilitadas principalmente pela linguagem, pelo diálogo. A necessidade de tomar deci-

sões pode ser determinada por fatores ou motivos diversos, tais como: cumprir uma ordem, 

seguir os costumes, ou por caprichos e desejos pessoais. No entanto, convém lembrar que 

nunca uma ação pode ser boa só por ser uma ordem, um costume ou um capricho pessoal. 

A condição humana de desejar, de querer, de ser livres e necessariamente assumir nossa 

liberdade faz com que procuremos adquirir um saber viver (arte de viver) que nos permita 

acertar nas nossas escolhas, decisões e ações. Saber refletir e analisar a partir de princípios, 
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critérios e fundamentos, argumentando o que é melhor para si próprio e também para os 

outros é uma justificativa racional de fazer ética ou filosofia moral e poder superar, ou ao 

menos tolerar, as diferenças. Segundo Savater (1997, p. 73), “a ética não é mais do que a 

tentativa racional de averiguar como viver melhor”. 

Um motivo plausível para a atividade ética é o agente moral procurar compreender 

com racionalidade que somente age pela moral quando se sente intimamente obrigado a 

agir de tal modo e não pela coação por algum poder exterior ao sujeito e, ao mesmo tempo, 

escolher a equidade e a reciprocidade como princípios de seus juízos e ações. Por ser livre, 

o sujeito moral é quem decide agir por dever, isto é, age moralmente quem assim o quer, 

tornando-se, desse modo, responsável, não por determinação heterônoma, mas por um que-

rer consciente e livre determinado unicamente por sua razão. É a boa vontade e a obrigato-

riedade da norma formulada na ética kantiana. A autonomia, o esclarecimento e a maiori-

dade da razão, na perspectiva kantiana, exigem o esforço reflexivo no bom uso da razão 

teórica e prática. Nunca é demais lembrar Lawrence Kohlberg, que sustentou que a maioria 

da população para nesse ponto e não ultrapassa o quarto estágio do desenvolvimento moral-

convencional, isto é, cumprir o que a autoridade determina (apud La Taille, 2006, p. 18). 

Já foi indicada a importância de dominar e efetivar conceitos como liberdade, auto-

nomia, responsabilidade, entre outros, para discutir ética e a constituição moral. Também 

não basta seguir, estrategicamente ou não, as normas e regras de conduta se não for por 

livre e voluntária adesão. Na diferenciação das determinações por natureza e das determi-

nações culturais, percebemos facilmente como a constituição do mundo da moral e, conse-

quentemente, a análise ética, estão subordinadas e dependem diretamente das nossas esco-

lhas, decisões e ações, enquanto seres humanos em permanente autoconstrução. Ao ressal-

tar o âmbito da cultura, sustenta Kuiava (2006, p. 32) que a ética e a moral são pura poten-

cialidade desenvolvida pela vontade livre na relação com os outros e que “a grandeza está 

na capacidade de autodeterminação a partir da liberdade e não a partir da ação condicionada 

naturalmente”. No entanto, destaca o outro lado humano, isto é, “a miséria está no fato do 

ser humano fazer escolhas equivocadas, na capacidade de se sobrepor a tudo e a todos. Ao 

invés de estar junto com os outros, coloca-se num patamar solitário, a partir do qual busca o 

benefício próprio, nutre a sua postura egoísta, provoca a injustiça social”. 
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Podemos perguntar: a quem competiria identificar, distinguir, analisar, conceituar, 

compreender, classificar, definir, explicar o fenômeno do argumentar diante dos outros e 

para nós mesmos, com o intuito de persuadir, justificar ou criticar as ações, as atitudes, os 

juízos morais e mesmo nossas próprias crenças visando o melhor para nossas vidas? Cer-

tamente, perceber e tematizar as “boas razões” usadas por nós e pelos outros para justificar 

os atos é tarefa para aqueles que se ocupam com um tipo de saber chamado “ético”. Ocu-

par-se teoricamente para compreender as estratégias morais usadas pelas pessoas exige re-

flexão filosófica, domínio conceitual e conhecer as principais teorias éticas. No ato de agir 

e justificar uma ação são utilizadas diferentes argumentações, que podem ter como referên-

cia: um fato, os sentimentos, as possíveis consequências, um código de normas (profissio-

nal ou religioso), o argumento ou poder da autoridade e a própria consciência moral. Como 

seres dialogantes, somos capazes de argumentar e de fundamentar nossas crenças e ações, 

embora poucos saibam fazer isso com método adequado para superar a mera opinião sem 

fundamento ou a estreiteza de raciocínios técnico-cientificistas, consequentemente não pos-

suindo competência para ensinar sobre tais assuntos vitais para a formação pessoal e profis-

sional. 

Vários são os motivos de muitas pessoas preferirem usar o termo “ética” e não o ter-

mo “moral”. Atualmente, virou moda, pois se fala muito em ética e na verdade pensa-se 

muito em moral. Geralmente, afetadas por sentimentos morais que ativam a consciência 

moral, essas pessoas julgam que algo não vai bem nas relações sociais: que a desonestidade 

se banaliza, que a violência virou algo normal, que a honra já não é mais importante e que a 

desconfiança está instituída. Todo o problema parece residir em saber se a multiplicação de 

leis e normas vai resolver os problemas ou se não estamos caindo na chamada “ditadura da 

regra”, que, numa análise mais atenta, indica que tudo isso é decorrência de uma falta de 

reflexão sobre os princípios de onde derivam as próprias leis e os problemas que visam a 

resolver. Parece evidente que muitos pensam que seguem a ética, mas inconscientemente 

solapam a liberdade e a autonomia por uma postura dogmática (religiosa ou não), relativista 

ou mesmo cética, ou, ainda, por não ter a mínima consciência dos pressupostos e valores 

que assumem nos seus discursos e ações. 

Outra razão está no âmbito da educação, no momento da tipificação das possíveis ha-

bilidades e competências que o agente moral deveria possuir, tais como: 
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a) ter capacidade para deliberar, escolher entre as alternativas e decidir visando a ação 

boa e justa; 

b) ser capaz de avaliar e pesar as motivações pessoais; 

c) saber avaliar as exigências da situação e do contexto; 

d) ser capaz de avaliar e prever as consequências para si e para os outros; 

e) perceber a conformidade entre meios e fins; 

f) avaliar com responsabilidade a obrigação de respeitar ou transgredir o estabelecido 

socialmente. 

Em outras palavras, é preciso esforçar-se para saber refletir eticamente e ser capaz da 

construção livre e autônoma do humano, pois “a discussão, a problematização, a interpreta-

ção sobre o significado da vida regrada por princípios éticos impede a naturalização das 

normas” (Kuiava, 2006, p. 36). 

Se a filosofia prática, com seu ramo ético, tem alguma utilidade e exige certas compe-

tências, então não podemos deixar de pontuar algumas questões próprias, tais como: que 

vida eu quero viver? Que significa viver uma “vida boa”? Quais critérios ou princípios fun-

damentam a ação moral? Que relação existe entre conceitos como liberdade, responsabili-

dade e justiça? Qual a diferença entre uma proposição do tipo “aquela árvore tem folhas 

que contêm uma substância venenosa” e uma proposição como “aquela rua deve ser sinali-

zada”? Por exemplo: perceber e entender a diferença que há entre proposições descritivas, 

produzidas pela ciência, e proposições prescritivas ou normativas, produzidas pelo saber 

moral (diariamente proferimos afirmações deste tipo), não é tarefa de quem opera no sim-

plório terreno da opinião do conhecimento de senso comum ou popular. 

Pelo natural fato de ter ou estar num corpo ou ser corpo não significa que qualquer 

pessoa possa exercer atividades de enfermeiro ou ensinar anatomia. Da mesma forma, por 

falar o idioma português não significa que se tenha competência para ensinar gramática 

portuguesa. O fato de alguém ser uma pessoa tranquila, de bom caráter, de fácil convivên-

cia, ser da cultura da paz, cumpridora de seus deveres morais, cívicos e religiosos, seria 

condição suficiente para ensinar conteúdos do saber moral e do saber ético? Por que com o 

ensino da ética seria diferente dessas outras áreas de conhecimento? O saber moral, ou, 

mais pontualmente, o querer decidir e agir voluntariamente para o bem e evitar o mal, po-

dem ser ensinados? Será que a religião é suficiente para nos ensinar a agir bem e compre-
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ender racionalmente o nosso agir? Se for mera questão de legislação profissional, por que a 

profissão de filósofo, ou melhor, professor de Filosofia Moral não foi ainda regulamentada? 

Nada disso! Muitos acreditam que em condições normais todos os seres humanos sabem o 

que é bom e o que é mau, o que é virtuoso e o que é vicioso, o que devem fazer e o que não 

devem fazer. Muitos pensam ser bons administradores ou gestores de sua própria vida, par-

ticularmente no que se refere às escolhas e decisões na ação moral, e isso lhes parece sufi-

ciente, e como tal pretendem ensinar aos outros como devem agir moral ou eticamente. 

Afinal, depois de mais de dois mil e trezentos anos, por que a ética? 
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Por que a justiça? 

Prof. Ms. Francisco Cichero Kury1 

 

 

 

Introdução 
Por que a justiça? A justiça como realidade do espírito humano e necessidade univer-

sal das nações. 

Miguel de Cervantes intuiu tudo ou quase tudo sobre o problema da justiça: neste 

mundo da vida humana concreta, árida e dura, ninguém nunca haverá de compreender os 

bons sentimentos que emanam daqueles que trazem consigo o ideal superior da justiça. Tra-

ta-se de um ideal tão elevado que se torna inacessível à mente humana, que, sempre que se 

põe a falar ou escrever sobre ele, acaba por cometer deslizes e equívocos inevitáveis. Foi 

assim que Ortega y Gasset optou pelas Meditações do Quixote e se encaminhou para o 

mundo platônico – segundo ele, “[...] o amor é um divino arquiteto que baixou ao mundo 

[...]”. Pensamento ao qual acrescentou o de Platão: “[...] a fim de que tudo no universo viva 

em conexão” (Ortega y Gasset, 1967, p. 38). Não por acaso, mas por necessidade intrínse-

ca, o Cristianismo acabou por identificar justiça e amor. Contudo, trata-se de um ideal so-

bre o qual o imperfeito e precário ser humano – pobre detentor da precária e fraca luz da 

razão –, não pode dispensar de sua vida sem sentir que dispensa toda a sua vida. Isso signi-

fica que a justiça está entranhada na própria vida e que ela está, de algum modo, inscrita 

nas profundezas do espírito humano e mesmo no universo, se, para isso, se indicar a medi-

tação dos pensadores pré-socráticos. 

Trasímaco, na voz de Platão, no Livro I da República, 343 a-345 a, foi cético: o ho-

mem justo sempre haverá de ser submetido pela injustiça do homem injusto, pois de um 

                                                 
1 Professor no curso de Direito da Universidade de Caxias do Sul. 
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momento em diante a injustiça sempre será mais forte e avassaladora que a justiça. Platão 

respondeu com o mundo das ideias, tornando a justiça como sinônimo da ideia de Bem. 

Mas é necessário dizer que através de toda a República sempre se tem a impressão de que 

Trasímaco também detinha grande parte da verdade... Mais adiante (República, II, 361 e-

362 a), Platão admite, antecipando em muitos séculos a tragédia e a revelação de Cristo, 

que o homem justo pagará com a própria vida o amor que tem pela justiça: esse homem 

“será açoitado, torturado, acorrentado, terá os olhos queimados e, finalmente, tendo sofrido 

todos os males, será crucificado [...]”. Assim, as questões provocadas pela justiça resultam 

em problemas paradoxais e impõem meditação concentrada e atenta. Adianta-se, então, a 

resposta que a seguir será defendida: o porquê da justiça encontra-se no fato de não ser pos-

sível abandonar a reflexão sobre ela sob o argumento de que ela conduz à linguagem ina-

cessível da metafísica, pois, ainda que se argumente que ela é um conceito ou realidade 

incognoscível, isso levaria à vida humana associada ao absurdo de uma vida irracional. 

A necessidade da justiça 
A justiça é, então, necessária. É necessária sua existência na mente do povo e no inte-

lecto apurado do intelectual. É necessária sua noção, errática, nebulosa, difícil de transmu-

dar em conceito rigoroso, pois a justiça muitas vezes é apenas vislumbrada como se esti-

vesse sempre entre neblinas. E seria necessário chegar ao paroxismo – não sendo suficiente 

assinalar tudo isso – de criar ou inventar a justiça, caso esta não existisse, pois não é possí-

vel pensar que o ser humano seja capaz de viver na ausência completa da experiência da 

justiça. Esse vácuo ou ausência, absurdos em si mesmos, não poderiam existir por causa da 

especial condição humana – condição que somente pode ser compreendida se se admite que 

o homem é mais ser espiritual do que material, ser que tende mais para o mundo abstrato e 

ideal do que para o mundo da matéria, fato que torna o homem um ser que exige a justiça a 

partir de si mesmo. Mas não apenas isso, a questão é mais complexa. Deve-se reparar que a 

justiça não é apenas um conceito elaborado pela razão. A justiça atinge a vida emocional 

humana e até mesmo se pode dizer que o ser humano é capaz de experimentar o sentimento 

da justiça – fato importante na medida em que se sabe que viver também significa vivenci-

ar sentimentos, pois, conforme Farias Brito, “viver é sentir”, verdade que os filósofos, em 
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geral, desprezam e da qual parecem se envergonhar dentro da senda histórica e errônea das 

filosofias que entronizaram a razão, e apenas a razão (cf. Farias Brito, 1957, p. 23). 

Imagine-se, por exemplo, um mundo ou sociedade que desconhecesse por completo a 

justiça. Outra coisa não seria que uma realidade absurda e insustentável: viver-se-ia em um 

lugar onde tudo seria possível e onde nada poderia ser punido, porque simplesmente não 

existiria diferença entre conduta humana lícita ou ilícita, certa ou errada, justa ou injusta. 

Uma tal sociedade somente seria possível se os seres humanos sofressem de uma espécie de 

cegueira que os impelisse sempre e cada vez mais para o mundo absurdo do niilismo sata-

nista que foi tantas vezes descrito ou intuído nos textos de Dostoiévski ou Kafka.2 Assim, 

sabe-se da necessidade da justiça por intuição – método filosófico legítimo que há muito 

parece ter sido abandonado. De outro lado, sabe-se da necessidade da justiça percebendo-se 

que sua ausência é mera impossibilidade e absurdo: quem se lança no pessimismo radical 

semelhante ao de Trasímaco somente pode assumir tal posição enquanto capaz de pensar a 

possibilidade de um mundo, de uma sociedade ou vida melhor. Contudo, segundo Berge 

(1969, p. 247), há aí dialética inegável que já foi anunciada por Heráclito: “Ignorariam até o 

nome de Diké* se não houvesse injustiças” (Frag. n. 23). Daí o que se percebe em todos os 

instantes da vida humana associada: a justiça e a injustiça ocorrem, diga-se assim, mistura-

das uma à outra, mas sabe-se que, nesta mescla de fatos e condutas justas e injustas, é na 

justiça que está incluída a discussão daquilo que é melhor ou mais excelso para cada situa-

ção dada. De fato, escolher ser injusto equivale a escolher o mais ruinoso e optar pela irra-

cionalidade: o injusto é irracional e ruinoso por não se coadunar com aquilo que é excelso e 

elevado; e a evidência desta verdade é conhecimento a priori. Mas se deve acrescentar que 

esta verdade é a vivência interna do espírito que é iluminado, tal como queria Descartes, 

pela luz natural. E este fato é tão verdadeiro quanto antigo, pois não escapou de constar em 

textos religiosos de altíssima importância. 

O Evangelho de São João (3,19-21) – conclusão do relato do momento em que Nico-

demos, à noite, encontrou-se com Cristo – expõe esta verdade: 

                                                 
2 No caso de Dostoiévski, existem relatos “satanistas” nas seguintes obras: Os possessos e Crime e 

castigo. Em Franz Kafka, deve-se lembrar especialmente de A metamorfose. 
* Ou Dice: filha de Zeus com Têmis, deusa grega dos julgamentos e da justiça, uma das Horas (N.E.). 
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Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque 

as suas obras eram más. Pois quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas 

obras não sejam demonstradas como culpáveis. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, 

para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. 

Note-se que a perspectiva teológica não exclui a perspectiva filosófica da discussão, 

ambas se complementam. O multifacetado problema da justiça não se deixa captar apenas 

por um ângulo restrito e limitado: esta questão está atrelada ao problema do mal, sua ori-

gem e propagação. Se ser justo ou injusto equivale a escolher aquilo que é mais ruinoso e 

irracional, acrescente-se que esta escolha também pode ser conscientemente procurada: os 

homens preferiram as trevas à luz. Assim, se o problema do mal está relacionado com o 

problema da injustiça, a situação está enraizada no ódio que é possível sentir perante aquilo 

que é excelso e elevado: pois quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que 

suas obras não sejam demonstradas como culpáveis. Contudo, tal como deflui do texto, na 

prática do mal persiste a consciência do afastamento do bem, pois esta consciência surge 

naquele que odeia a luz. O texto exemplar e único não deixa nenhuma dúvida: o homem é 

espírito colocado entre a decisão mais crucial possível. Entre aquilo que é mais ruinoso e 

mais execrável e entre aquilo que é mais excelso e elevado é possível, ainda, fazer a escolha 

mais fundamental de todas. A partir da perspectiva teológica, a justiça permite a salvação 

humana. A partir da perspectiva filosófica, a justiça é necessária para trazer o que é melhor 

para o meio social, e isto ocorre por exigência do espírito humano. E da perspectiva jurídica 

a justiça é fundamento último de todo o direito positivo. 

O direito positivo e o direito justo 
Caso a ciência jurídica fosse possível sem a justiça, novamente haveria de se cair em 

uma nova espécie de cegueira. O direito justo não é apenas mais amplo e profundo que o 

direito positivado e que se encontra nas leis escritas e codificadas. Há, aqui, também outra 

evidência – evidência que se coloca à luz da consciência em face desta simples interroga-

ção: como seria possível reconhecer o texto de uma lei injusta caso o jurista ou qualquer 

leitor desse texto não tivesse consigo a cognição do que é justo? Tal questão não deixa dú-

vidas: contrariamente a todas as correntes que sempre lutaram por afastar do direito toda e 

qualquer discussão de caráter metafísico, a questão da justiça sempre exigirá a ampliação 
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de sua própria discussão para além das fronteiras do próprio direito. Indício dessa verdade 

se obtém no curso da própria história da filosofia do direito: o direito e a justiça sempre 

mereceram tratados filosóficos, teológicos ou teológico-políticos. Isso retrata a ínsita com-

plexidade da discussão e de quanto é frágil o direito positivo quando isolado desse contexto 

mais amplo e profundo. 

Assim também nas ciências jurídicas: por mais esforços que se faça para afastar o te-

ma da justiça do interior da discussão estritamente jurídico-normativa, o guia de qualquer 

discussão, embasado em textos de lei, sempre será dado pela justiça. Isso é tão verdadeiro 

que, com frequência, a discussão estritamente jurídica pode redundar em absurdo caso se 

não for orientada por parâmetros justos. É o momento em que se costuma argumentar: isto 

é legal (isto é, está de acordo com o texto da lei), porém não é justo. A essa discrepância 

todo ordenamento jurídico-normativo sempre estará sujeito. O direito corre o risco de tor-

nar-se, nessas ocasiões, uma suma de erros e equívocos, ou um alentado tratado sobre a 

injustiça. Não é de outra forma que todos os governos injustos do mundo acabam por acei-

tar o direito positivo e dele excluem a discussão da justiça para torná-lo inanimado, um 

texto de leis mortas: com facilidade se poderia escrever uma história do direito através das 

leis injustas. Nesse caso, a justiça é o espírito vivo do direito enquanto discussão de funda-

mentação das decisões jurídicas através de princípios metajurídicos. Isso significa que o 

ordenamento jurídico-normativo, por si só, não tem fundamentação crítica e reflexiva en-

quanto se mantém impermeável à discussão sobre o direito e a decisão justa que se apoia 

em conceitos externos e superiores ao texto jurídico. Tais conceitos e princípios são conhe-

cidos: equidade, proporcionalidade, igualdade, princípio do contraditório, princípio da boa-

fé e da lealdade, princípio de imparcialidade, princípio de direito a defesa etc. A esses se 

acrescente, ainda, que o justo também envolve questão axiológica; pois a misericórdia, a 

piedade e mesmo a clemência são posturas que tendem a proteger valores humanitários 

quando existem aqueles que deles precisam: misericórdia, que visa a proteger aquele que de 

tudo é destituído; piedade, que visa a abrandar o rigor excessivo das leis; e clemência, que 

busca até mesmo a ideia de perdão. Portanto, observa-se que o direito, através de sua histó-

ria tortuosa, contraditória e paradoxal, parece se dirigir para algo que ainda é mais elevado 

do que qualquer um desses elementos que estão imersos no pensamento e na religiosidade 

cristã. Nesse caso, cabe perguntar se o direito está teleologicamente orientado para atingir 
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um valor supremo que lhe é externo e ao mesmo tempo goza de vida latente em seu interi-

or. Tal possibilidade amplia, em muito, a discussão da justiça e a leva até quadrantes ines-

perados, até mesmo estranhos ao direito. 

É possível ampliar a reflexão sobre a justiça 
Neste item, interrompe-se o curso da reflexão proposta para nela se incluir a seguinte 

interrogação: o tema da justiça pode ser debatido para além dos limites da filosofia, do di-

reito e da teologia? Isto é, é possível fazer com que a discussão avance para terrenos que, 

aparentemente, estão vedados ao tema da justiça? Desenvolve-se tal possibilidade a partir 

de pensadores diversos e diferentes, separados por vários séculos e de modo quase exempli-

ficativo: a) em primeiro lugar, traz-se para reflexão o pensamento de Anaximandro, pensa-

dor pré-socrático; b) em segundo lugar, passa-se à discussão de alguns breves aspectos da 

obra de Goffredo Telles Júnior O direito quântico. Ensaio sobre o fundamento da ordem 

jurídica. Pensa-se, ainda, que o tema da justiça se embasa na intuição originária ensinada 

pelos pré-socráticos. Intuição que, pelos mais variados motivos, especialmente pela equívo-

ca e mal compreendida ideia de cientificidade, escapa da filosofia contemporânea. Assim, 

se é correto afirmar, a partir de Rudolf von Ihering, que o direito não é uma pura teoria, 

mas uma força viva, isto somente é verdadeiro porque aquilo que vivifica o direito é a justi-

ça. Nesse caso, a justiça é a essência do direito que o torna vivo, pois o ordenamento jurídi-

co, em si mesmo, não tem vida senão através da justiça. 

A metáfora legalista de Anaximandro 
É possível que o pensamento de Anaximandro ainda possa inspirar as discussões em 

torno da justiça? O mundo pré-socrático resulta difícil de ser entendido, e por uma razão 

fundamental: trata-se de um instante na história da filosofia ocidental em que o ser humano 

se encontrava em condições especialíssimas para filosofar. Esse fato resulta, inquestiona-

velmente, das lições do próprio Heidegger: Anaximandro, Parmênides e Heráclito foram 

por ele denominados “pensadores originários”. 

No pensamento de Anaximandro, há aspectos que ampliam a reflexão sobre a justiça 

em direção do próprio cosmo – fato que, posteriormente, autores contemporâneos (lembre-

se a obra de Goffredo Telles Jr., O direito quântico...) levaram às últimas consequências. 
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Assim como Heráclito, Anaximandro aceita a realidade dos opostos para explicar o nasci-

mento do universo, mas, para ele, é o apeíron [= o indefinido] a substância primordial de 

onde tudo tem origem. Sua explicação, repleta de metáforas que lembram o pensamento 

dos juristas quando buscam explicar as sociedades humanas, é atestada pelo fragmento que 

dela restou na obra de Simplício da Cilícia: 

[...] uma outra natureza apeíron, de que provêm todos os céus e mundos neles contidos. E a 

fonte da geração das coisas que existem é aquela em que se verifica também a destruição se-

gundo a necessidade; pois pagam castigo e retribuição uns aos outros, pela sua injustiça, de 

acordo com o decreto do Tempo. (Kirk; Raven, 1979, p. 113) 

O fragmento todo é uma rica metáfora antropomórfica ainda capaz de inspirar a filo-

sofia sobre a justiça. Anaximandro, querendo se referir à estabilidade e harmonia natural do 

cosmo, intuiu, talvez, muito mais do que pudesse imaginar. Ele deixou registrado, em esta-

do de latência, algo inusitado que cientistas e astrofísicos ainda relutam em aceitar: o uni-

verso também poderia ser explicado por pensamento semelhante ao dos juristas, jusfilóso-

fos, sociólogos e teólogos? G. S. Kirk e J. E. Raven navegam por essa interrogação inquie-

tante: 

O constante intercâmbio entre substâncias opostas é explicado por Anaximandro numa metá-

fora legalista derivada da sociedade humana: a prevalência de uma substância à custa do seu 

contrário é injustiça, e a reação verifica-se, através da aplicação do castigo, com a restituição 

da igualdade – de algo mais que igualdade, porquanto o prevaricador fica, também, privado 

de parte da sua substância original. Esta é dada à vítima, além daquilo que lhe pertencia, e por 

sua vez conduz (poderemos nós inferir) ao córos, ao excesso, por parte da primeira vítima, 

que passa a cometer uma injustiça contra o primeiro agressor. Assim, tanto a continuidade 

como a estabilidade da mudança natural eram, para Anaximandro, motivadas por esta metáfo-

ra antropomórfica. (1979, p. 115) 

Portanto, está claro onde repousa a gravidade dessa importante metáfora usada por 

Anaximandro, pensador que viveu, aproximadamente, entre os anos de 610-547 a.C. O 

problema divide-se, no mínimo, em dois aspectos: a) o pensamento de Anaximandro seria 

realmente apenas metafórico para explicar sua cosmogonia?; b) seria possível abandonar 

aquela metáfora e realmente aproximar a reflexão e a linguagem filosófica sobre a justiça 
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da realidade do cosmo? Tanto uma como outra interrogação remetem ao fato de como pen-

sar aquilo que deve ter sido a intuição originária da justiça no transcurso do pensamento 

pré-socrático. Aquilo que impeliu Anaximandro a pensar sua cosmogonia foi a admiração 

que experimentou diante dos seguintes fatos: a) a estabilidade natural do cosmo; b) a reali-

dade dos contrários; e c) a harmonia cósmica retorna sempre ao próprio cosmo, mesmo 

após momentos de desarmonia. Contudo, esses três itens também são reclamados por juris-

tas, sociólogos ou teólogos quando constroem suas teorias sobre as sociedades humanas, 

fato que em si mesmo indica que toda a intuição sobre o problema da justiça pode ser am-

pliada para outras áreas de investigação. 

Anaximandro e o “decreto do Tempo” 
Não se pode aceitar que a intuição de Anaximandro, usando a “metáfora legalista” 

(expressão usada por G. S. Kirk e J. E. Raven) para pensar a estabilidade natural do cosmo, 

fosse de todo ingênua. Não seria mais desafiador pensar o contrário? Não seria possível 

propor que a intuição de Anaximandro conseguiu dizer mais do que se pode supor? Dentro 

dos termos deste artigo, pensa-se que Anaximandro intuiu a realidade visível e invisível do 

cosmo e da justiça. A partir da realidade visível dos contrários – a mudança das estações do 

ano: verão/inverno; calor/frio; seco/molhado etc. –,foi-lhe possível pensar e falar sobre a 

realidade invisível e essencial do cosmo, que, em si, está assentado em sua própria estabili-

dade natural. Poder-se-ia, então, pensar que dentro do cosmo há uma espécie de grande 

dever-ser que é capaz de contrabalançar todas as suas desarmonias e desordens e que o faz 

retornar para a sua estabilidade natural? Leia-se lentamente cada uma das palavras de G. S. 

Kirk e J. E. Raven sobre a interpretação conclusiva do fragmento de Anaximandro: 

A frase terminal da citação, de acordo com o decreto do Tempo, amplifica a metáfora da in-

justiça. Que espécie de decreto promulga o Tempo? A palavra táxis sugere a sentença de cas-

tigo por parte do juiz ou, mais propriamente, a imposição de um tributo (como nas listas de 

tributos atenienses). Nesses casos, o que é ordenado ou decretado é o montante do castigo ou 

do pagamento; dificilmente pode ser esta a principal finalidade do decreto do Tempo. O 

Tempo deve, provavelmente, regulamentar o prazo para o pagamento; o montante seria fixa-

do, como indenização total acrescida de uma multa proporcional. A ideia de um prazo é ade-

quada: a injustiça do verão tem de ser reparada dentro do período, aproximadamente igual, do 
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inverno; a da noite, durante o período do dia e assim por diante. Não é possível que se tivesse 

em mira nenhum período uniforme: o Tempo decreta para satisfazer cada caso particular. 

(1979, p. 116) 

Assim, o que exatamente intuiu Anaximandro senão que a realidade das sociedades 

humanas assemelham-se com o equilíbrio existente no cosmo? Esse pensamento corres-

ponde exatamente ao sentir que, até hoje, todo homem tem diante de um fato injusto: não é 

possível aceitar a injustiça sabendo-se que a justiça é necessária em si mesma. Observe-se, 

ainda, que toda a vida humana, que é racional e afetiva, é capaz de pressentir, conforme 

Heráclito (Frag. 54), que a harmonia invisível é mais forte do que a visível (cf. Berge, 

1969, p. 261). Assim, não resta dúvida que a sensibilidade filosófica mais lídima e profun-

da, que tão bem foi ensinada pelos pensadores pré-socráticos, permite ou tende para uma 

discussão ampliada sobre o tema da justiça. Embora tudo isso não seja novo, é como se o 

fosse em tempos em que os filósofos parecem estar embrutecidos para pensar sutilezas da 

realidade. Nada tão distante da fineza heraclitiana do Fragmento 113, que concorda com a 

de Anaximandro: pensar reúne tudo (Carneiro Leão; Wrublewski, 1991, p. 89). 

Goffredo Telles Junior e o direito quântico 
Segundo Goffredo Telles Júnior, professor emérito da Universidade de São Paulo 

(USP), a teoria quântica do direito contém a “tese de que o direito se insere na Harmonia 

do Universo e, ao mesmo tempo, dela emerge, com requintada elaboração do mais evoluído 

dos seres”. Acrescenta, ainda, que 

o direito quântico é o direito natural – não o direito natural doutrinário ou ideal, mas o direito 

natural da natureza, que é o direito que flui das realidades bióticas e genéticas dos agrupa-

mentos humanos; o direito que simplesmente exprime o sentimento e a verdadeira índole das 

coletividades em que ele vigora. (1985, p. 14) 

A partir dessa intuição fundamental, Goffredo Telles Júnior percebe o direito através 

do todo, e cada realidade particular também é explicada pelo todo: “Unum versus alia, o 

Uno feito de todo o Diverso: estas são as palavras que exprimem, etimologicamente, o sen-

tido do termo Universal” (1985, p. 231). Trata-se, como se percebe, de uma intuição que 

ressalta o direito, nele incluindo a questão da justiça: pois um direito tal como é visto por 
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este autor somente pode coincidir com o direito natural e, portanto, como aquilo que é jus-

to. Contudo, a justiça, para ser conhecida a partir dessa visão, tem de necessariamente e-

mergir de todos os seus contrários, e entre todas as diversidades. Necessário, então, é reco-

nhecer que a justiça está presente no intelecto humano e no sentir desse ser que é racional, 

mas não apenas racional. Por outro lado, se a harmonia se percebe no universo, a justiça é o 

termo correspondente quando se quer discorrer sobre as sociedades humanas. Nesse senti-

do, nunca ninguém seria capaz de encontrar ou observar uma sociedade humana em que 

estivesse ausente a ordem que o direito natural impõe a todos a partir da harmonia universal 

– fato que elimina a desordem para fazer nascer a ordem devida. Nesse caso, para o autor, 

mesmo a desordem é alguma ordem, mas não aquela ordem que deve ser (cf. p. 243-247). 

A justiça como realidade do espírito humano 
Pense-se em um fato hediondo e injusto. Por exemplo: a violência sexual praticada 

contra crianças ou um homicídio cometido por motivo torpe. Tais fatos a razão absorve e 

imediatamente os descreve como aquilo que não poderia ou não deveria acontecer. Nesses 

exemplos, a consciência humana reconhece que tais fatos são injustos, assim como imedia-

tamente reconhece que um triângulo não pode ser construído a partir de quatro ângulos. 

Mas não apenas isso. A consciência humana também é capaz de perceber que não é possí-

vel ficar indiferente perante tais casos. Assim, trata-se de reconhecer duas coisas imediatas: 

a) que se rasgou um tecido da realidade que deveria se manter íntegro e inteiro; e b) que 

este tecido deve ser restaurado de alguma forma. Assim, diante dessas duas evidências, 

surge também o sentimento de horror ou asco: fato que prova imediatamente que a justiça é 

necessária realidade do espírito humano. Pode-se, então, acrescentar à célebre definição de 

filosofia propagada por Farias Brito que a filosofia é, de fato, a atividade permanente do 

espírito – e que nesta atividade existem realidades imediatas que fundamentam o filosofar 

(Sanson, 1984, p. 31). Dessa atividade que é a vida do espírito deflui que a justiça é uma 

realidade para o espírito humano, assim como teoremas matemáticos surgem como realida-

de para o intelecto do matemático. Uma pedra é real e acessível aos sentidos, embora ela 

possa ser abstraída pela poesia de Drummond: “Tinha uma pedra no meio do caminho”. 

Mas a justiça já se apresenta abstraída intrinsecamente no interior da vida do espírito hu-

mano: ela não necessita ser transmudada em abstração. Contudo, abstrata como é em sua 
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noção universal, a justiça é tão real quanto a pedra que está diante dos olhos e que as mãos 

podem tocar. Não apenas isso. Esta realidade do espírito humano coincide com um senti-

mento de estabilidade natural que está naquilo que naturalmente se sabe que deve ser desta 

e não de outra forma. E esta realidade deve ser observada em si mesma e direcionada para 

todos os outros homens. Trata-se de uma correspondência ou simetria entre aquilo que se 

verifica nos fatos humanos e a harmonia que pode ser encontrada no próprio cosmo. 

A justiça como necessidade universal 
Assim como não é possível viver para sempre a falsidade da mentira, também as na-

ções não se mantêm vivas se não carregam consigo a ideia de justiça. Contudo, essas ver-

dades somente são conhecidas porque é possível mentir e é possível ser injusto, fato que as 

torna diferentes daquilo que é a justiça como realidade do espírito humano. O espírito hu-

mano sabe da realidade da justiça imediatamente, mas a justiça como necessidade universal 

é descoberta posterior, quando se experimenta a injustiça e nela se tenta permanecer. Tal 

fato coincide com John Rawls: “A justiça é a virtude primeira das instituições sociais, tal 

como a verdade o é para os sistemas de pensamento” (1993, p. 27). Ou seja, os indivíduos e 

as sociedades devem acolher a justiça para que possam persistir e se manter vivos, pois, 

assim como a injustiça derrota e leva à extinção os indivíduos, também as sociedades injus-

tas acabam determinando a própria extinção. Esta é a verdade da ascensão e queda das na-

ções. A necessidade da justiça é universalmente reconhecida, e da mesma forma se sabe 

que a verdade não pode ser abolida da vida humana individual ou associada. 

Considerações finais 
A justiça pode ser exercida por dever e pode ser exaltada no último limite que pode 

alcançar. Neste último caso, pensa-se que a justiça pode ser transmudada e exercida pelo 

sentimento sublime do amor – tal como foi a proposta de Ortega y Gasset valendo-se de 

Platão: “[...] o amor é um divino arquiteto que baixou ao mundo a fim de que tudo no uni-

verso viva em conexão” (1967, p. 38). Eis, então, o momento em que a filosofia deverá 

ceder terreno para o pensamento teológico, especialmente teológico-cristão, que está ínsito 

no texto de Miguel de Cervantes. Contudo, nada tão difícil de explicar e falar aos homens 

quando a justiça atinge esse patamar tão elevado: ninguém será bem recebido quando sua 
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voz ecoar dessas alturas. Em todas as discussões sobre a justiça, se se observar bem, sempre 

existirá o sentimento de que já se sabe do que se está falando ou escrevendo – embora nun-

ca se tenha o exato sentido do tema debatido. Ao fim e ao cabo, existem as seguintes ver-

dades que devem ser observadas: 

a) a justiça não é discussão que pertence apenas às ciências sociais e ao direito; 

b) a justiça nunca poderá ser inteiramente definida, pois ela escapa por completo da ca-

tegoria jurídico-formal para se tornar, conforme Nietzsche verificou, categoria estéti-

co-filosófica (Melo, 2004, p. 14-17); 

c) a justiça que abrange toda a vida do espírito somente poderia ser tratada novamente 

em um pensamento que fosse capaz de renovar a ideia de absoluto; 

d) a justiça representa, para o homem individual e para as sociedades, realidade do espí-

rito e necessidade universal (Kelsen, l945, p. 357-380). 

Por fim, há de se reconhecer que o empobrecimento intelectual da presente época im-

pede que se cumpra integralmente a filosofia de Heráclito e, assim, se possa pensar a justiça 

em sua verdade: como dar desenvolvimento a uma filosofia que seja capaz de reunir tudo 

na justiça? 

Mas, para o tempo presente, são as nações que cada vez mais percebem que a justiça 

não se restringe a um mero conceito acadêmico. A justiça é mais do que em geral se diz e 

se pensa: ela é o reconhecimento de que a vida exige sua presença como força e harmonia 

entre as relações humanas, sociais e político-internacionais. Trata-se de compreender que a 

justiça emerge da complexidade da própria vida humana associada – fato que o pensamento 

pré-socrático entreviu com maior perfeição do que a filosofia contemporânea. Talvez o 

exemplo ainda mais eloquente da complexa relação entre sociedade e justiça, na Antiguida-

de, seja o pensamento de Empédocles, para quem a Luta entre o Amor e o Ódio eram os 

princípios que ligavam, misturavam e destruíam todo o cosmo (Kelsen, 1945, p. 371). En-

tretanto, há de se anotar que o homem contemporâneo não é mais dono de si através de uma 

razão pensante e viva, ele apenas racionaliza sem pensar. Trata-se da situação, testemunha-

da por Heráclito (Frag. 73), em que a ação se realiza sem consciência completa daquilo que 

está sendo levado a cabo: “Não se deve agir como quem dorme” (Berge, 1969, p. 271). 
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Por que a liberdade? 

Ulisses Bisinella1 

 

 

 

 

A definição de liberdade é um desafio para a filosofia desde a sua origem, uma vez 

que seus sentidos são diversos conforme o contexto e a época em que são apresentados, 

salientando ou negando sua importância. Em regimes democráticos, é condição para a 

sociabilidade; em regimes totalitários, é transformada em perigo, pois nela reside a 

autonomia de ação e de ideias. Sua existência é temida e ao mesmo tempo exigida, pois a 

liberdade é uma condição para a felicidade e também a necessidade de aceitar que outros 

são livres e que podem tomar decisões livres. 

O sistema social dos principais sistemas políticos é baseado no princípio de que os 

seres interajam e tomem decisões por si próprios, que se enquadrem nas regras comuns e 

que obedeçam aos mesmos princípios, a fim de que exista uma harmonia social, 

possibilitando a existência da justiça, da legalidade, do direito, dos direitos humanos etc. 

Isso significa que somente será possível viver em sociedade de maneira autêntica na 

medida em que a liberdade for existente, tornando os indivíduos mais do que simples partes 

da comunidade, mas agentes de decisão, participantes das decisões que politicamente 

transformam a vida de todos (HEGEL, 1999). 

Por que a liberdade é a pergunta fundamental da sociabilidade e da convivência em 

sociedade? Porque dela depende todo agir, todo pensar, todo modo de ser. Porque liberdade 

significa ir contra a escravidão, ir contra as injustiças e opressões que perseguem o espírito 

e a humanidade. Além disso, liberdade significa agir com responsabilidade e não se deixar 

enganar por mentiras ou incertezas, mas estabelecer um marco em vista da verdade 

(BAUMAN, 2000). 

                                                 
1 Doutorando em Filosofia pela PUCRS na área de Ética e Filosofia Política. Professor na Faculdade 

da Serra Gaúcha, Caxias do Sul. O artigo pretende mostrar o conceito de liberdade para a discussão 
atual, partindo da história da filosofia e chegando à discussão liberalismo versus comunitarismo. 
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A liberdade é um conceito pessoal, mas jamais pode simplesmente depender de si, 

depende da relação com os outros, com a comunidade, visto que, como afirma Georg Hegel 

(1770-1831) na obra Fenomenologia do espírito, liberdade é ser reconhecido como livre na 

comunidade humana de outros seres livres que exigem ser reconhecidos como tal (1999, p. 

21ss; 1990, §§ 261-265). 

A pretensão deste trabalho é mostrar como a liberdade é um conceito-chave para a 

filosofia, partindo da vida, já que, mesmo que o medo dos sistemas totalitários e da censura 

das ideias esteja em certo sentido superado, outros medos estão surgindo que podem tornar 

o ser humano escravo ou dependente de ideologias. Portanto, apresentaremos os sentidos 

principais do conceito aceitos pelas ciências em geral, apresentando-os historicamente, 

finalizando com a discussão atual sobre a problemática e respondendo aos anseios vigentes. 

Durante a história do conceito, a liberdade foi entendida em três principais sentidos, 

subdivididos entre si, mas de maneira geral trata de dois níveis: a liberdade de ação e a 

liberdade de pensamento (MORA, 2004). 

A primeira concepção diz respeito à noção de liberdade como natural, ou seja, a partir 

de uma ordem estabelecida é possível subtrair a ação e agir de modo pretendido. Esta 

ordem pode ser entendida como destino ou como ordem da natureza em que, de algum 

modo, a natureza age sobre o mundo e determina os seus acontecimentos. Para os gregos, 

no entanto, agir conforme o destino era algo indiscutível, além de honroso, o que não 

procedia com aqueles – como Sócrates, filósofo grego que introduziu a discussão da 

liberdade de maneira filosófica – que tentavam ir contra a ordem estabelecida. Nesse 

sistema de mundo, ser livre não contava com grande significado, uma vez que a concepção 

social vigente afirmava que somente os que pertenciam à comunidade social e dela 

dependiam eram considerados dignos, uma vez que a autonomia era algo ainda a ser 

conquistado. A noção de demiurgo de Platão (427–347 a.C.) é uma teoria bem conhecida 

nesse aspecto: Platão afirma que um artesão, contemplando a beleza das ideias já 

existentes, tomou o material disponível e modelou-os a partir de um caos inicial. O 

conjunto dessa fabricação é o mundo, o qual apresenta uma ordem que sustenta a realidade 

(PLATÃO, 2001, p. 12s). Isso gera uma concepção de liberdade limitada, baseada no 

critério de continuidade da ordenação do demiurgo, o qual é essencialmente bom (REALE, 

1994). Os que foram escolhidos pelo destino não realizam o que querem, mas são livres 
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enquanto obedecem à ordem superior invisível, ou seja, como uma necessidade de agir 

conforme preceitos externos. 

Em Platão, pode-se afirmar que a liberdade está representada como liberdade do 

pensamento de atingir o bem na condição de conhecimento das boas ações e das verdades 

de natureza imutável (PLATÃO, 2001). No fim da república, para superar a crise da polis, 

Platão elabora a teorização da vitória da liberdade sobre o destino. 

Dentro desta linha de percepção da liberdade como natural; outros autores afirmavam 

ser esta causada racionalmente por determinação dos elementos subjacentes à própria 

liberdade, visto que tudo o que já está na ordem da liberdade também pertence à ordem da 

razão. Nisso, Aristóteles (384-322 a.C.) é o autor que mais teve influência, a partir da noção 

de causa primeira, que deu início ao ciclo infindável da relação entre ato e potência. Essa 

teoria metafísica de Aristóteles é uma teoria de Deus ou do divino, que pretende explicar de 

modo geral a teoria da causa e do efeito, que teve enorme influência sobre a discussão da 

liberdade na filosofia moderna. A pretensão aristotélica era mostrar que agir racionalmente 

era agir livremente, porque tal ação estava diretamente ligada à causa (ARISTÓTELES, 

1970). Assim: 

[...] o homem só é livre enquanto ser racional e disposto a atuar como ser racional, [...] é 

possível que tudo no cosmo esteja determinado, incluindo as vidas dos homens. Mas na 

medida em que estas vidas são racionais e têm consciência de que tudo está determinado, 

gozando liberdade. (MORA, 1978, p. 120) 

Em Aristóteles a concepção atingiu um nível elevado de compreensão, já que procura 

ordenar tanto a natureza como a moralidade mediante a inserção de uma teleologia, ou seja, 

a finalidade do ser humano tende a realizar ações voluntárias, sendo as ações involuntárias 

frutos de coação ou de ignorância. A liberdade está ligada à moralidade, ou seja, é preciso 

que a ação voluntária seja escolhida, enquanto a vontade tem de escolher mediante o uso da 

racionalidade, o que no fundo é resumido com o conceito de felicidade. Nessa concepção, 

há um paradoxo entre vontade, que pode ser entendida como uma tendência, e escolha; 

mantendo as duas em consonância, mas codependentes, concepção desenvolvida no seu 

escrito sobre a ética (ARISTÓTELES, 2002). 
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Aristóteles objetou a teoria de Demócrito que diz que os átomos que se movem com a 

mesma velocidade em direção vertical nunca podem se encontrar. Supõe-se que Epicuro, 

para responder a essa objeção, forjou a doutrina a que Lucrécio chamou do clinamen ou 

inclinação dos átomos. Nesse contexto, consiste em supor que os átomos sofrem um 

pequeno desvio que lhes permite encontrar-se. O peso dos átomos os empurra para baixo; o 

desvio, o clinamen, permite-lhes mover-se noutras direções. Desse modo, considera-se o 

clinamen como a inserção da liberdade dentro de um mundo dominado pelo mecanicismo 

(MORA, 1978). 

Após o período helenístico, a Idade Média apresentou diversas questões sobre a 

temática da liberdade, introduzindo a discussão aliada à questão teológica. Santo Agostinho 

(354-430), filósofo, distingue o conceito de liberdade e livre-arbítrio, sendo este ligado ao 

exercício da vontade, mas sem a graça de Deus a liberdade pode ser conduzida para o 

pecado. A liberdade, no entanto, significa o bom uso do livre-arbítrio, ou melhor, conduzir 

a vontade para o bem e, portanto, ser efetivamente livre (AGOSTINHO, 1995). Santo 

Tomás de Aquino (1225-1274), filósofo e teólogo medieval, afirmou que liberdade é a 

tendência natural do próprio ser humano de agir de acordo com a vontade de Deus, ou seja, 

agir de acordo com o bem (TOMÁS DE AQUINO, 2002). 

A segunda concepção de liberdade predominante ao longo da história está situada no 

âmbito do político, na medida em que se é livre para agir com autonomia numa comunidade 

humana, no sentido de reger o próprio destino sem interferência de outras comunidades, 

mantendo certa harmonia social. Na Idade Moderna, o debate iniciou-se sobre a aparente 

contradição entre necessidade e liberdade, ou seja, será que escolhas consideradas livres, 

implicitamente, não agiram conforme a necessidade de que assim fossem? Com o 

surgimento dos Estados Modernos, as questões sobre as devidas conciliações sobre 

imposições comuns válidas para todos enquanto regras de ação e escolhas individuais 

foram atingindo diversas interpretações. Muitos autores sustentaram opções contrárias 

defendendo ou um libertismo exagerado, ou um necessitarismo insano. 

A terceira concepção de liberdade ao longo da história é entendida como pessoal, 

enquanto o indivíduo se dá o direito de se isolar da comunidade, a fim de que sua 

personalidade seja mais pessoal do que social. No entanto, tal concepção não foi tão 

influente como as demais. 
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O sentido de liberdade política foi desenvolvido de maneira mais significativa pela 

filosofia alemã a partir de Immanuel Kant (1724-1804), que instaurou a ideia de que o 

indivíduo somente é livre se agir de acordo com as máximas pessoais que são tomadas 

como padrão universal de ação. Esse desenvolvimento aconteceu de maneira significativa a 

partir da utilização do conceito de autonomia, iniciado por René Descartes (1596-1650) a 

partir da noção do Cogito ergo sum (DESCARTES, 1999) e exposto na filosofia prática 

kantiana, cujo resumo corresponde ao imperativo categórico, que consiste nesta máxima: 

“Procede apenas segundo aquela máxima, em virtude da qual podes querer, ao mesmo 

tempo, que ela se torne em lei universal” (KANT, 1964, p. 83). Esse imperativo inaugura o 

aspecto fundamental da associação de liberdade como autonomia, ou melhor, para que o 

sujeito seja livre ele precisa conhecer a lei que ele mesmo dá a si; concebida a partir da boa 

vontade, que se torna lei universal de conduta. A liberdade deixa de ser uma simples 

questão de escolha, mas uma decisão baseada no conhecimento das condições das ações 

(PASCAL, 1985). 

Desse modo, Kant deu um novo olhar sobre o debate ao afirmar que a liberdade 

estava sendo discutida em níveis iguais de atuação, o que era errôneo diante da concepção 

de que o mundo da natureza é diferente do mundo do númeno, que é reino do pensamento 

ou da moral. Kant separou as questões ao afirmar que, no que se refere ao mundo físico, o 

determinismo é a lei que rege as atividades humanas, porque é formado por leis físicas 

determinadas; enquanto no mundo do númeno, onde habitam os pensamentos, existe a 

liberdade como opção no universo da moralidade, visto que no mundo físico as causas não 

são baseadas na opção humana – que somente dá continuidade a estas –, enquanto na 

moralidade o ser humano pode escolher e se tornar causador da ação. Contudo, o autor 

afirma que somente é possível pensar a liberdade, jamais torná-la real no mundo físico, 

porque este é determinado por leis físicas intransponíveis. Kant assume que a liberdade é a 

chave-mestra de todo o edifício da razão pura, porque é por meio dela que é possível ao ser 

humano pensar de modo metafísico, indo além dos fenômenos e chegando às coisas 

mesmas.2 

Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), filósofo alemão, amplia essa concepção ao 

afirmar que tudo parte do eu, do sujeito pensante que constrói o mundo exterior. Ele 

                                                 
2 Ver: KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. Prefácio à segunda edição e introdução. 
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exaltava a liberdade, porém tendia a compreendê-la de modo um tanto abstrato, 

contrapondo unilateralmente a liberdade às exigências da comunidade. Desse modo, o eu 

que se apresenta como livre precisa sê-lo. A posição de Fichte sobre a liberdade está ligada 

à autoposição do sujeito em relação a si e ao que está fora dele, cuja existência real não é 

possível de ser aceita (FICHTE, 1998). 

Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (1775-1854), filósofo alemão, afirma que 

liberdade é pura e simplesmente a possibilidade de ser livre como fundamento absoluto. 

Este autor procurou mostrar que o objeto é construído a partir do sujeito, sendo que o 

objeto está associado diretamente ao desenvolvimento da autoconsciência, gerando, assim, 

a natureza como o mundo da liberdade, esta última enquanto trata do direito e do Estado 

(SCHELLING, 1991). 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), filósofo alemão, construiu sua filosofia 

sobre o princípio da liberdade, mostrando a evolução desse conceito a partir da história, 

resumindo-a como a liberdade da ideia. Esta se liberta a si mesma desenvolvendo-se 

dialeticamente e vai em direção à autodeterminação, tendo o livre-arbítrio como um dos 

seus momentos de concretização. Essa noção não é simplesmente abstrata, mas age no 

mundo enquanto interage com os demais seres humanos dentro das instituições sociais na 

história. Em Hegel, a história é uma demonstração do conceito da liberdade, enquanto esta 

se apresenta como as condições existentes em cada sociedade, em cada época, que 

delimitam sempre o campo de possibilidades que se abrem tanto para a ação livre dos 

homens como para sua reflexão a respeito da livre afirmação do sujeito em face do objeto 

(HEGEL, 1990). 

Hegel esteve atento à sua época, uma vez que verificou que o modo como a história 

determina a natureza humana e as escolhas realizadas está diretamente ligado à efetivação 

da liberdade. Assim, a vontade de cada indivíduo precisa ser reconhecida pela razão, não 

como escolha particular, mas sim como escolha de validade universal. Ser livre é estar 

consciente dos direitos e deveres dentro das instituições sociais, já que nelas é que o 

indivíduo garante o seu espaço. Desse modo, verifica-se que cada um dispõe de um dever 

social de agir conforme o interesse de todos, constituindo uma comunidade racional, em 

que todos se tornam autolegisladores (HEGEL, 1990). 
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Na Idade Contemporânea, Karl Marx (1818-1883), pensador alemão, inaugura o 

sentido de liberdade social ao afirmar que viver com liberdade é viver sem alienação. 

Surge, então, um sentimento de separação e de desânimo, um sentimento de afastamento, 

alienação e desapossamento. Pode-se usar o termo “alienação”, num sentido muito geral, 

significando qualquer estado no qual uma realidade está fora de si em contraposição com o 

ser em si. Este último designa o estado de liberdade em sentido positivo, isto é, não como 

libertação de algo, mas como libertação para si mesmo, isto é, como autorrealização. A 

ideia de que o triunfo do proletariado introduzirá uma mudança radical e diferente das 

anteriores, em que pela primeira vez se procederá não à harmonia das classes sociais, mas à 

supressão das classes e ao advento da sociedade sem classes. Então o homem será 

definitivamente livre. Ter-se-á dado o “salto para a liberdade”, ter-se-á cumprido de modo 

definitivo o processo para a liberdade em que a história consiste. Com a supressão das 

classes, suprimir-se-á também o Estado, que seria o instrumento de opressão das classes 

dominantes sobre as dominadas (MARX, 1988). 

Na Idade Contemporânea, quanto à noção de liberdade, alguns autores da linha da 

filosofia analítica, como G. E. Moore (1873-1958) e J. L. Austin (1911-1960), definiram 

que existem várias expressões e usos para o termo liberdade e que, portanto, este problema 

não é reconhecido, por ser um conceito que apresenta diversas ideologias e tendências. 

Outro movimento em que muito se discute a questão é o existencialismo, em que a 

liberdade não é tratada como uma pergunta objetiva, uma vez que não se trata de saber se 

alguém é ou não livre, mas como saber o que é liberdade. Dentre os autores, Jean-Paul 

Sartre (1905-1980) afirma que só existe liberdade enquanto ação, enquanto esta é 

submetida à prova de escolha, sendo este o diferencial humano em relação aos demais 

animais. Para Sartre, o ser humano está condenado a ser livre uma vez que sua escolha é 

exigida em todas as situações, o que repercute em responsabilidade por cada ação realizada 

(1983). Sartre afirmava ainda que sua condição de existência exigia que fosse além das 

condições e motivações do ato, visto que o que resta é a liberdade, e desta não é possível se 

desprender (2005). 

José Ortega y Gasset (1883-1955) afirma que a liberdade é uma condenação, um 

castigo, no sentido de que o indivíduo deve fazer escolhas como causa de si mesmo, 
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escolhendo o que ele próprio vai causar, sejam frustrações ou sucessos (ORTEGA Y 

GASSET, 1987). 

A discussão sobre a liberdade, atualmente, centra-se na filosofia política, que procura 

responder a questões ligadas à convivência humana na esfera pública, além de estabelecer 

direitos e deveres para os participantes do grupo social, assegurando questões fundamentais 

para o desenvolvimento humano. Muitos autores ampliam a discussão da temática, 

afirmando que a noção de liberdade pensada não é suficientemente capaz de dar conta das 

exigências da globalização e dos direitos humanos. Diversos autores estudaram/estudam 

esta temática – como, por exemplo: John Rawls (1921-2002), com a sua Teoria da Justiça, 

e Jürgen Habermas (1929), com a sua Ética do Agir Comunicativo –, além de diversas 

outras éticas que procuram responder à pergunta sobre o modo de vida, que 

fundamentalmente é uma discussão sobre o modo de realização da liberdade. É 

indispensável que a pergunta seja feita por qualquer ser humano que se intitule racional, 

pois é de sua natureza ser social (ARISTÓTELES, 1970). 

A liberdade como uma discussão filosófica é abrangente, entretanto, é facilmente 

perceptível no mundo factual com questões ligadas ao direito de ir e vir, o direito de se 

expressar, de tomar decisões sobre a religião a ser praticada, sobre o estado civil e também 

sobre a profissão a ser desempenhada. O conceito é abrangente e insaciável, já que é 

possível escolher sobre as mais diversas situações dispostas na sociedade. No entanto, tudo 

deve estar, de algum modo, enquadrado nas instâncias jurídicas, mesmo que, em alguns 

casos, seja possível realizar atos livres fora da lei, como no caso da noção de 

“desobediência civil” de John Rawls, em que, se uma lei for considerada injusta, ela não 

deve ser praticada (RAWLS, 2002). Entretanto, mesmo com tal espaço de liberdade nem 

sempre ela se apresenta perceptível para todos, visto que a consciência de que é possível 

decidir sobre algo é fruto de uma reflexão abrangente, nem sempre presente na discussão 

cotidiana. O que é certo é que a percepção da falta da liberdade é mais visível do que a 

existência dela, e isso causa a indignação (LAW, 2009). 

Mesmo numa época em que a liberdade se torna um ideal a ser preservado a qualquer 

custo, mesmo que isto justifique invadir países e sacrificar vidas, ela precisa apresentar 

limites para a sua atuação, uma vez que liberdade não significa falta de limites, mas agir 

conforme a liberdade dos outros, tendo como ação fundamental a sua ação livre em 
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consonância com as demais ações livres (LAW, 2009). A liberdade absoluta só é devida aos 

ditadores, pois socialmente o seu avanço depende da manutenção das liberdades individuais 

em consonância com as ações da sociedade na forma de Estado (ABBAGNANO, 2000). 

O liberalismo, uma grande corrente de pensamento sobre a liberdade, aponta que no 

mundo deve existir a diversidade e que o Estado deve defender a liberdade individual, 

jamais restringi-la, ou seja, o papel do Estado é assegurar o funcionamento de uma 

sociedade formada por indivíduos livres, em que as leis e regras devem ser executadas 

conforme este propósito. O princípio do dano, ou seja, o sujeito é livre enquanto não causa 

dano a outrem, é uma concepção plausível na questão da liberdade cotidiana. 

O conceito acima utilizado é chamado de liberdade negativa, ou seja, as regras 

existentes são para conservar a liberdade, deixando sob a responsabilidade de cada um 

escrever o roteiro de sua vida. A função do estado é garantir que o indivíduo possa fazer 

suas escolhas num universo de possibilidades; garantindo o campo aberto e não definir 

quais escolhas o indivíduo deve tomar, sendo, portanto, um Estado neutro. Esse ideal é 

seguindo por autores como John Stuart Mill (1806-1873), como uma afirmação clássica do 

liberalismo (MILL, 2000). O movimento liberal teve início com John Locke (1632-1704), 

filósofo inglês, cujas concepções de liberdade são condizentes com a noção de natureza 

humana, já que para ele os seres são iguais e livres em seu estado de natureza, sendo a 

sociedade uma união consensual, que é o resultado do desejo de evitar o estado natural, em 

que prevalece a violência de todos contra todos. A sociedade está fundada no 

consentimento livre, todavia apresenta questões indiscutivelmente naturais, como a 

existência, a propriedade e o trabalho. Essa noção vale para todos os seres humanos, 

pertencendo ou não a um estado (LOCKE, 2005). A teoria liberal gerou o padrão de 

comportamento das sociedades contemporâneas, as quais são caracterizadas como 

pluralistas, em que diferentes opções convivem numa mesma organização social. Outro 

padrão é a chamada economia de mercado, em que os indivíduos podem decidir e operar 

dentro do universo econômico, suprindo suas necessidades e defendendo os seus interesses. 

Cada um dos membros pode livremente determinar conforme as suas possibilidades, as 

suas posses. Esta liberdade negativa aplicada à teoria de mercado gera desigualdades 

sociais, visto que os indivíduos, necessariamente, precisam combater entre si, gerando 

diferenças quanto às posses dos bens (FLICKINGER, 2003). 
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De outro lado, a temática da liberdade positiva é conhecida pelo movimento 

comunitarista, que afirma que o bem comum deve ser anterior aos direitos e liberdades 

individuais, a saber, mesmo que alguém queira sair de carro, pode fazê-lo quando achar 

conveniente, porém isto gera, em grandes cidades, fenômenos como os congestionamentos 

e a poluição. A proposta comunitarista considera justificada a limitação da liberdade 

individual em vista da comunidade. Essa concepção entra na esfera do político, ou seja, 

antes de pensar em liberdades individuais é preciso ter em mente que os indivíduos são 

seres sociais, e que as decisões não devem ser tomadas individualmente, sem levar em 

conta todos os interesses coletivos (LAW, 2009). 

As duas concepções citadas resumem a forma como a liberdade é pensada na 

atualidade, sendo que as críticas são aplicadas aos dois movimentos: de um lado, os liberais 

acusam os comunitaristas de coação das decisões; de outro lado, os comunitaristas acusam 

os liberais de estimular a defesa dos direitos individuais desprezando o bem comum. As 

duas concepções defendem aspectos importantes da liberdade, mas conjugadas poderiam 

responder melhor ao dilema “social versus individual”. A primeira concepção garante que 

as decisões devam ser tomadas politicamente a partir das possibilidades de todos e, por 

outro lado, a segunda concepção garante que os indivíduos possam escolher quando 

existem decisões que podem se tornar ditatoriais (LAW, 2009). 

Não obstante, a liberdade tem de ser tomada muito além das duas concepções 

determinadas – comunitarista e liberal –, uma vez que sua acepção não deve ser entendida 

simplesmente como decidir entre isto ou aquilo, mas deve estar baseada na reflexão sobre 

as consequências da ação, já que o desejo pode ser influenciado diretamente pela sociedade, 

tal como ocorre com a indústria do consumo, que abre precedentes sobre a real liberdade de 

escolha ou compra de produtos como satisfação psicológica e social. O conceito de 

liberdade está diretamente ligado ao conceito de responsabilidade, isto porque alguns atos 

humanos podem livremente destruir a vida no planeta (JONAS, 2006). 

A concepção de liberdade positiva – ou seja, a teoria de que a liberdade deve ser 

analisada de maneira mais abrangente, como liberdade social, em que questões sobre a 

pobreza, a ignorância, a desigualdade social, o consumismo e todas as questões 

problemáticas do ponto de vista político sejam contempladas – é o futuro da discussão 

sobre o tema, além de ser indispensável para a tarefa da filosofia, que é de algum modo 
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mostrar pensamentos e reflexões que ajudem os seres humanos a tomar melhor as suas 

decisões. A liberdade simplesmente individual não contempla os deveres para com a 

sociedade, tais como a discussão ambiental/ecológica. Numa sociedade genuinamente livre, 

os cidadãos assumem a responsabilidade de promover a liberdade social, concepção 

defendida por autores ao longo da história da filosofia, tais como os já citados Hegel, Marx 

e Rawls. 

Diante desta discussão, qual será o futuro da liberdade? A resposta mais adequada 

deve de alguma maneira partir da reflexão filosófica que tende a ampliar o conceito de 

liberdade não só como escolha, mas também como discernimento, responsabilidade, 

empatia, sem esquecer o aspecto da liberdade individual, sendo até mesmo considerada fora 

do padrão, mas socialmente aceita como livre. Não obstante, a discussão sobre a liberdade 

no mercado econômico deve ser revista para se enquadrar numa posição mais abrangente. 

Assim, será preciso gerar um equilíbrio entre a posse de riquezas ou a liberdade de 

conquistá-las e a redistribuição das riquezas de maneira mais eficiente. 

A pergunta pela liberdade deve ser constantemente refeita por todos os envolvidos na 

sociedade, pois talvez nem sempre a resposta mais adequada seja dita, mas a pergunta 

permanece constante, sobre o que realmente significa este ideal humano que todos querem 

ter, mas nem todos conseguem alcançar. 
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Por que a virtude?1 
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Uma das questões mais relevantes no que concerne ao comportamento humano em 

sua inter-relação com o mundo, indubitavelmente, é a tentativa de elucidar o que seja virtu-

de3 (aretê). As virtudes humanas determinam toda a exegese que constitui os embasamen-

tos éticos nos mais diversos momentos da história. As virtudes, na mesma medida em que 

determinam o momento histórico, são também por ele determinadas. As funções operativas 

entre ambas (virtudes e história) se dão simultaneamente. 

Em Homero, não obstante encontremos evidências de virtudes relacionadas à sabedo-

ria prática (phrónesis) e à sapiência (sophía), a aretê esta diretamente relacionada com a 

força física, a coragem, a habilidade no manuseio das armas, isto é, engendrada por uma 

postura bélica. Portanto, é na batalha que se revela o homem virtuoso, razão pela qual a 

virtude está vinculada a Ares, deus da guerra, com todos os seus atributos. A aretê grega é 

o virtus romano, e por isso está relacionada com a virilidade (vir, virtus, significam, lite-

                                                 
1 A primeira versão do presente texto foi apresentada no “Projeto Café e Debate: Conexão Razão-Fé-

Vida”, na Paulus Livraria – Caxias do Sul, sob a coordenação do Prof. Dr. Paulo César Nodari, no 
dia 14 de junho de 2008. 

2 Professor de Filosofia da Universidade de Caxias do Sul. 
3 A palavra virtude será utilizada unicamente com o intuito de respeitar a tradução para a língua 

portuguesa da obra Ética a Nicômaco (E.N.) nas edições utilizadas na presente investigação, pois é 
sabido que muitos comentadores e historiadores da filosofia antiga preferem a palavra “excelência” 
por entenderem ser a que melhor se aproxima do significado grego da palavra aretê. “Para o grego, 
aretê não é, basicamente, valor „moral‟, ligado à noção de dever. A aretê, se não é a própria eudai-
monia, é, no mínimo, a condição indispensável da vida eudaimônica, que poderíamos talvez enten-
der, mais do que como a „vida feliz‟ (com nossas próprias conotações de „felicidade‟), como a vida 
„plenamente realizada‟. A aretê é, assim, sempre sumamente desejável, algo que seria impensável 
para um grego afirmar que não deseja ou que não está buscando, embora as qualidades associadas a 
essa condição da vida plena e realizada variem conforme a época, e que seja absolutamente claro, 
conforme vai mostrar Sócrates, „o que é isso afinal‟” (Platão, 2001, p. 113, notas). 
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ralmente, viril, macho). A Antiguidade clássica entendia a virtude, notadamente, como uma 

excelência masculina. 

Na Ilíada, Aquiles, herói grego, é alertado por sua mãe, Tétis, deusa das águas, sobre 

as possíveis consequências de sua participação na guerra de Troia. Ao ser informado pela 

deusa de que poderia ter uma vida longa, no entanto sem glória, ou morrer lutando ao lado 

dos gregos e ser lembrado por sua bravura até o final dos tempos, não hesita em sua delibe-

ração. No entanto, ao se decidir pela participação na guerra contra os troianos, ele não o faz 

por bravura, muito menos por vaidade. Por ser herói, já possui coragem e bravura. A esco-

lha de Aquiles é uma opção pela virtude. 

Por outro lado, quando Sócrates opta pela morte, recusando-se a fugir, não obstante 

ser inocente dos crimes que lhe eram imputados, também o faz por ser virtuoso. No entanto, 

as virtudes que movem Sócrates não são mais conquistadas na guerra com o outro, mas na 

luta consigo mesmo. Os piores inimigos não se encontram mais no campo de batalha, mas 

dentro de nós. O senhor e o escravo passam a ser determinados não mais pela condição 

social ou convenção, mas unicamente pela sublimação dos instintos, efetuada pela razão. A 

maior virtude, portanto, passa a ser o conhecimento de si mesmo. A Atenas de Sócrates não 

é mais a de Aquiles. Os tempos mudaram. O herói mudou. A tradição bélica começa a ser 

substituída pela cultura das artes, da filosofia e tudo o mais que envolve o ser humano na 

sua relação com a polis. Como bem sintetiza Reale, 

[...] estamos aqui diante de uma nova concepção de herói. O herói, tradicionalmente, era a-

quele que era capaz de vencer todos os inimigos, os perigos, as adversidades e o cansaço ex-

ternos. Já o novo herói é aquele que sabe vencer os inimigos interiores, que se lhe aninham na 

alma. (Reale; Antiseri, 2004, p. 97) 

Não obstante as virtudes sofram, ao mesmo tempo que provocam, uma espécie de 

transmutação de valores e o conceito de herói tenha mudado, percebe-se que, nos exemplos 

acima descritos, existe algo que é comum a ambos: a aretê sempre busca o que é bom e 

perfeito. Por isso os gregos percebem virtudes em toda a atividade que é adequada ou aper-

feiçoa algo. No entanto, o problema reside em dois aspectos: saber quais virtudes tornam 

bom e perfeito o homem e se existe uma virtude unificadora responsável pela unidade de 

todas as demais. 
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Aristóteles, ao sistematizar a ética, tem como foco principal exatamente essas duas 

questões. Ele parte da constatação de que o bem é aquilo a que todas as coisas tendem. 

Sendo a felicidade o maior de todos os bens, Aristóteles inicia e conclui sua investigação 

falando sobre essa virtude maior. Do mesmo modo, dá a entender que a phrónesis é a virtu-

de responsável pelo bom direcionamento das ações em busca dos bens identificados pela 

ética. Assim, o caminho que trilharemos aqui terá como preocupação primeira verificar 

esses bens, bem como a virtude que norteia as ações que os promovem. 

O próprio Aristóteles indica esse caminho afirmando que devemos iniciar pela expli-

citação da natureza das virtudes. “Já que a felicidade é uma atividade da alma conforme a 

virtude perfeita, devemos considerar a natureza da virtude: pois talvez possamos compre-

ender melhor, por esse meio, a natureza da felicidade” (Ética a Nicômaco [E.N.]., I, 13, 

1102 a 5-7). 

Adverte-nos de que a virtude que devemos estudar é a virtude humana, e logo em se-

guida define o que seja essa virtude. “Por virtude humana entendemos não a do corpo, mas 

a da alma; e também à felicidade chamamos uma atividade da alma” (E.N., I, 13 1102 a 16-

18). 

A alma, no entanto é dotada de duas partes: uma racional e outra privada de razão. 

Essa última inclui os desejos e as sensações, enquanto a primeira acolhe as funções práti-

cas, as quais, por sua vez, são igualmente constituídas por dois princípios. O primeiro prin-

cípio é responsável pela contemplação do ser imutável, enquanto o segundo tem como fun-

ção primordial a ação. 

O presente texto considerará os dois princípios, ainda que uma maior preocupação re-

caia sobre o princípio responsável pelo agir humano. Isso se deve ao fato de que é nesse 

âmbito que transita a phrónesis. Trata-se, portanto, de evidenciar que a função prática só é 

passível de ser realizada quando nos referimos ao mutável, posto que o imutável não pode 

ser diferente. De fato, ninguém delibera sobre o impraticável ou sobre aquilo que não pode 

ser diferente, isto é, sobre o impossível ou o necessário. 

Aristóteles, ao fazer essas distinções, introduz os conceitos de ético e dianoético, ou 

moral e intelectual, respectivamente. Essa distinção torna-se condição necessária para en-

tender o pensamento ético do Estagirita. Assim, 
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a virtude se divide em espécies de acordo com esta diferença, porquanto dizemos que algu-

mas virtudes são intelectuais e outras morais; entre as primeiras temos a sabedoria filosófica, 

a compreensão, a sabedoria prática; e entre as segundas, por exemplo, a liberalidade e a tem-

perança. (E.N., I, 13, 1103 a, 3-8) 

Por essa razão, trataremos de evidenciar essas virtudes – éticas e dianoéticas – com os 

elementos que as constituem, bem como as suas relações com a phrónesis. 

As virtudes éticas 
Ao constatar que a virtude se divide em duas modalidades, Aristóteles trata de de-

monstrar o caráter que as constitui. Quanto à primeira (moral ou ética), é adquirida pelo 

hábito. É resultado da repetição exaustiva de hábitos nobilitantes. Ou, ainda, 

virtudes morais são posturas permanentemente ativas que controlam e formam os afetos, pos-

turas firmadas em costumes de atuação. [...] Elas são o produto do acostumar-se e do esforço 

ativo. [...] Desenvolvemos as virtudes por meio de exercício e repetição. (Kersting, 2002, p. 

123) 

É por esse motivo que nenhuma virtude moral surge em nós por natureza. De fato, 

nada existe na natureza que possa formar um hábito contrário a ela. Assim, por exemplo, 

não podemos exigir de uma pedra que ela se mova montanha acima, tampouco fazer com 

que o fogo seja conduzido morro abaixo (cf. E.N., II, 1, 1103 a, 20-24). Fica evidente que a 

geração das virtudes no homem não se dá por natureza, muito menos indo de encontro a 

ela. De tal modo que “não é, pois, por natureza, nem contrariando a natureza, que as virtu-

des se geram em nós. Diga-se, antes, que somos adaptados por natureza a recebê-las e nos 

tornamos perfeitos pelo hábito” (E.N., II, 1, 1103 a, 23-26). 

Aristóteles recorre à teoria de ato e potência para exemplificar essa questão. Segundo 

ele, tudo o que nos é dado pela natureza principia pela potência e somente em um segundo 

momento se atualiza. Por tal razão, não passamos a enxergar, ouvir, sentir aromas e gostos 

pela frequência com que utilizamos esses sentidos, mas unicamente porque já os possuía-

mos. 

Com as virtudes, no entanto, ocorre exatamente o contrário. Tal qual as artes, não as 

adquirimos por natureza, mas pelo aprendizado. Ninguém nasce arquiteto ou músico, pois o 
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primeiro se faz pela execução de boas construções, enquanto o segundo, tocando um ins-

trumento musical. Partindo desse pressuposto, Aristóteles conclui que, “da mesma forma, 

tornamo-nos justos praticando atos justos, e assim com a temperança, a bravura etc.” (E.N., 

II, 1, 1103 a, 34-b 3). 

No entanto, os hábitos também nos são incutidos. Essa possibilidade é que tornaria o 

habitante da polis um bom cidadão.4 Assim, o legislador, por exemplo, teria como incum-

bência principal incutir bons hábitos naqueles que habitam a polis. Ao receber uma infor-

mação qualquer, cumpre à razão prática fornecer os juízos, enquanto a virtude ética trans-

forma esses juízos em uma ordem. A virtude ética, como disposição de caráter, se manifes-

ta somente enquanto o homem desejar de modo correto atingir o bem (cf. Düring, 1976, p. 

521). 

Esse modo correto está relacionado ao meio-termo (mesótes) e à forma como identifi-

camos esse equilíbrio. Assim sendo, cumpre identificar que meio-termo é esse e o que o 

constitui, bem como sua relação com as virtudes. 

As virtudes morais incidem na mesótes, ou, ainda, no justo meio entre dois extremos. 

Encontrar um critério que determine esse equilíbrio é ponto crucial no pensamento aristoté-

lico. Aristóteles reconhece a dificuldade em se estabelecer uma medida exata entre exces-

sos quando nos referimos a assuntos que se relacionem com a moral. Essa dificuldade resi-

de no fato de que critérios quantitativos são relativos, uma vez que uns necessitam mais, 

outros menos, em relação ao que quer que seja. Portanto, 

até que ponto um homem pode desviar-se sem merecer censura? Isso não é fácil de determi-

nar pelo raciocínio, como tudo que seja percebido pelos sentidos; tais coisas dependem de 

circunstâncias particulares, e quem decide é a percepção. Fica bem claro, pois, que em todas 

as coisas o meio-termo é digno de ser louvado, mas que às vezes devemos inclinar-nos para o 

excesso e outras vezes para a deficiência. Efetivamente, essa é a maneira mais fácil de atingir 

o meio-termo e o que é certo. (E.N., II, 9, 1109 b, 20-26) 

                                                 
4 O substantivo cidadão é utilizado com o intuito de tentar aproximar ao máximo à ideia hodierna de 

um indivíduo que vivia em uma cidade-Estado. No entanto, sabe-se que o correto deveria ser politi-
kon. Na verdade, o conceito de politikon está demasiadamente distante do conceito de cidadão, do 
mesmo modo que o conceito de polis distancia-se muito do de cidade. No entanto, no presente tex-
to, do modo como está posto, tenta facilitar a compreensão do que se pretende afirmar. 
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Assim, a verificação do meio-termo parece ser resultado da constatação que cada in-

divíduo faz, dependendo das circunstâncias em que se encontra. Trata-se de adotar um 

comportamento correto em relação aos sentimentos imediatos, de acordo com um padrão de 

medida. Padrão esse determinado pela phrónesis (cf. Tugendhat, 2000, p. 269). 

Poderíamos dizer que a justa medida, quando aplicada no âmbito moral, não está con-

tida de forma aritmética em um objeto qualquer, mas que é relativa àquele que se relaciona 

com esse objeto. A definição aristotélica é clara: 

[...] por meio-termo no objeto entendo aquilo que é equidistante de ambos os extremos, e que 

é um só para todos os homens; e por meio-termo relativamente a nós, o que não é nem dema-

siado nem demasiadamente pouco – e este não é um só e o mesmo para todos. (E.N., II, 6, 

1106 a, 28-32) 

O Estagirita exemplifica essa distinção afirmando que, no primeiro caso (meio-termo 

no objeto), a justa medida entre dez e dois é seis. Nesse caso, a mediania é determinada por 

uma proporção aritmética. Tanto o que excede quanto o que é excedido possui igual quan-

tidade. Já no segundo (meio-termo relativamente a nós), não podemos considerá-lo do 

mesmo modo, uma vez que a mediania não mais se encontra no objeto, mas no sujeito da 

ação. Portanto, 

o meio-termo relativamente a nós não deve ser considerado assim: se dez libras é demais para 

uma determinada pessoa comer e duas libras é demasiadamente pouco, não se segue daí que o 

treinador prescreverá seis libras; porque isso também é, talvez, demasiado para a pessoa que 

deve comê-lo, ou demasiadamente pouco – demasiadamente pouco para Milo e demasiado 

para o atleta principiante. O mesmo se aplica à corrida e à luta. Assim, um mestre em qual-

quer arte evita o excesso e a falta, buscando o meio-termo e escolhendo-o – o meio-termo não 

no objeto, mas relativamente a nós. (E.N., II, 6, 1106 a, 36-1106 b, 7) 

Ao que parece, a preocupação maior incide sobre a capacidade, por parte de um agen-

te qualquer, de determinar, da melhor forma possível, a justa medida entre dois extremos. 

Em última análise, é o indivíduo que possui sabedoria prática (phrónimos), que, dotado da 

capacidade de bem deliberar, pode sinalizar o meio-termo moral. Somente ele pode delibe-

rar em conformidade com a phrónesis e agir moralmente de forma justa (cf. Zingano, 1996, 

p. 16s.). 
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Ser virtuoso no sentido do phrónimos equivale a ter ciência do que é necessário dian-

te de uma situação particular, e agir de acordo com tal conhecimento. Desse modo, a phró-

nesis passa a considerar casos concretos sempre de acordo com o resultado de considera-

ções reflexivas e do modo como as concebe (cf. García González, 2000, p. 79). É necessá-

rio ter em mente que “a phrónesis também está ligada ao caráter virtuoso e este à phrónesis, 

já que os princípios de tal sabedoria concordam com as virtudes morais e a retidão moral 

concorda com ela” (E.N., X, 8, 1178 a, 16-19). 

Parece não existir dúvidas de que essa espécie de sabedoria é a responsável principal 

pela identificação do meio-termo moral. Ela é que determina o excesso, ou a falta de algo, 

de acordo com cada situação particular. Assim, o que em um determinado momento pode 

ser excessivo em outro poderá não sê-lo. Do mesmo modo, sentimentos e emoções podem 

ser nobilitantes ou indesejáveis, dependendo da circunstância em que o agente se encontra. 

Aristóteles ilustra essa situação afirmando que, 

por exemplo, tanto o medo como a confiança, o apetite, a ira, a compaixão, e em geral o pra-

zer e a dor, podem ser sentidos em excesso ou em grau insuficiente; e, num caso como no ou-

tro, isso é um mal. Mas senti-los na ocasião apropriada, com referência aos objetos apropria-

dos, para com as pessoas apropriadas, pelo motivo e da maneira conveniente, nisso consistem 

o meio-termo e a excelência característicos da virtude. (E.N., II, 6, 1106 b) 

Ora, do modo como Aristóteles descreve os sentimentos do agente parece estar defi-

nindo o próprio phrónimos. Essa interpretação parece ganhar sustentação quando, ao definir 

virtude e mediania, o próprio Aristóteles estabelece uma relação direta entre o meio-termo e 

o phrónimos. Ele afirma que 

a virtude é, pois, uma disposição de caráter relacionada com a escolha e consiste numa medi-

ania, isto é, a mediania relativa a nós, a qual é determinada por um princípio racional próprio 

do homem dotado de sabedoria prática [phrónimos]. E é um meio-termo entre dois vícios, um 

por excesso e outro por falta; pois que, enquanto os vícios ou vão muito longe ou ficam a-

quém do que é conveniente no tocante às ações e paixões, a virtude encontra e escolhe o mei-

o-termo. (E.N., II, 6, 1106 b, 36-1107 a, 6) 

Encontrar o meio-termo não consiste em tarefa fácil. Assim, ser bom não é para qual-

quer um, posto que em todas as coisas é difícil encontrar a justa medida. Encontrar o meio 
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de um círculo só é possível para aqueles que sabem fazê-lo. Poucos são os bons, uma vez 

que poucos são aqueles dotados de sabedoria prática (cf. E.N., II, 9, 1109 a, 24-25). 

Entretanto, a phrónesis também desempenha o papel de meio-termo entre as virtudes 

éticas e as dianoéticas. García González afirma que a phrónesis em Aristóteles é uma virtu-

de intermediária ou mediadora, que conjuga as virtudes dianoéticas com as éticas. Consti-

tui-se em virtude ética porque envolve ação e conduta humanas, valendo-se de juízos práti-

cos do agir e atinge as virtudes dianoéticas (cf. García González, 2000, p. 78). Para essa 

autora, a phrónesis não é uma virtude intelectual “pura”. Ela se constitui no próprio meio-

termo entre a moral e o intelecto. 

A phrónesis determina de forma concreta a conduta moral a partir das circunstâncias 

particulares e das lições postas pela experiência moral. Enquanto virtude intelectual, torna-

se imperativa para a perfeita constituição das virtudes morais. Sem a phrónesis as virtudes 

morais não existiriam (cf. García González, 2000, p. 82). Cabe a ela, enquanto responsável 

pelo conhecimento prático, ditar as regras a serem seguidas, levando-se em consideração 

todas as circunstâncias envolvidas em uma situação qualquer. Segue-se daí que 

a phrónesis esteja no meio das duas virtudes, constituindo-se em uma “ponte”, já que não é 

uma virtude puramente intelectual, senão que envolve uma dimensão volitiva e implica um 

certo grau de “compromisso”, [...] em um momento específico e com uma circunstância sin-

gular. (García González, 2000, p. 82) 

As virtudes dianoéticas 
Tendo analisado as virtudes éticas, Aristóteles passa a analisar, no Livro VI da Ética 

a Nicômaco, as virtudes intelectuais, as quais são resultantes do ensino e por isso exigem 

experiência. Experiência se faz com o tempo, portanto somente os velhos a possuem. Ocu-

par o tempo com acúmulo de experiência exige disposição. Consequentemente, apenas a-

queles dotados de phrónesis adquirem essas experiências, porquanto somente eles possuem 

tal disposição. 

Aristóteles analisa, a partir do Livro II da Ética a Nicômaco, as virtudes morais. Iden-

tifica no meio-termo, conforme visto, a única possibilidade de determinação do que seja 

virtude. Essa determinação é dada pelos ditames da “reta razão”. Assim, verificar a nature-

za desses ditames passa a ser a preocupação aristotélica no Livro VI da Ética a Nicômaco. 
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Ao contrário das virtudes éticas, quando nos referimos às virtudes intelectuais, onde 

reside a phrónesis, o processo pelo qual esta se dá resulta aparentemente problemático. Es-

sa constatação se deve ao fato de que o agir de modo judicioso, sensato etc., denota um 

indivíduo dotado de phrónesis. No entanto, é justamente por ser dotado dessa capacidade 

que “supostamente” esse indivíduo age desta ou daquela forma (cf. E.N., VI, 5, 1140 a, 24-

25). De fato, se percebemos um homem justo pelas ações que pratica, como praticá-las não 

sendo previamente dotado da virtude da justiça? 

Paradoxalmente, somente aqueles que são bons poderão ser dotados dessa sabedoria. 

“Donde está claro que não é possível possuir sabedoria prática quem não seja bom” 

(E.N.,VI, 13, 1144 a, 36-37). Desse modo, o raciocínio aristotélico enfrenta uma aparente 

circularidade. 

Para Kersting, Aristóteles percebe essa “circularidade” e propõe a solução. “Pois uma 

ação não é justa ou prudente quando mostra certas qualidades independentes do autor, mas 

porque foi realizada por um justo ou prudente” (Kersting, 2002, p. 123). Essa solução é um 

“exemplar exercer-se”, porquanto temos de agir com justiça para nos tornarmos justos. Esse 

exercício deve ter início na juventude, sempre utilizando como exemplo um indivíduo já 

virtuoso (cf. Kersting, 2002, p. 123). É como se num primeiro momento tivéssemos de nos 

espelhar em alguém virtuoso e, por “imitação”, começássemos a praticar as primeiras a-

ções. 

Desse modo, as ações só são admitidas como justas e moderadas quando se asseme-

lham àquelas que um homem justo e moderado praticaria. No entanto, não pode ser consi-

derado justo ou moderado o homem que as pratica, mas somente aquele que as pratica do 

mesmo modo que fazem os justos e moderados. 

Nossos atos e ações resultantes da relação que estabelecemos com os outros é que nos 

tornam justos ou injustos. Enquanto uns se tornam intemperantes e irascíveis, outros, ao 

contrário, se tornam temperantes e calmos, em igualdade de condições. Também as dife-

renças de caráter são verificadas a partir da qualidade dos atos que praticamos. Por isso se 

torna necessário iniciar a prática de ações nobilitantes desde a mais tenra idade (cf. E.N., II, 

1, 1103 b, 15-25). Daí a importância de transmitirmos valores o mais cedo possível às cri-

anças. É necessário mostrar que uma vida só é digna de ser vivida quando cultivamos de-

terminadas virtudes, tais como: amizade, solidariedade, compreensão, respeito, gratidão, 
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justiça e, sobretudo, amor. Não há outro modo, se realmente desejamos, de construirmos 

um mundo melhor. 

Para Aristóteles, tanto as crianças quanto os “brutos” possuem disposições naturais 

para determinadas qualidades. Essas qualidades podem ser boas ou más, dependendo – e 

aqui parece estar parte da solução – de serem ou não acompanhadas da razão. A razão, por-

tanto, é resultado do convívio humano, e esta, por sua vez, é que tratará de bem direcionar 

nossas ações. Assim como um corpo robusto que, privado da visão, pode cair em um preci-

pício (cf. E.N., VI, 13, 1144 b, 8-12). 

Para Zingano, esse processo se dá por etapas, e essa “circularidade” não resulta tão 

evidente. Para esse autor, num primeiro momento desse processo repetitivo adquire-se uma 

“tendência” para agir desta ou daquela maneira. Essa tendência pertence a um estado provi-

sório. Somente a partir do momento em que o agente passa a fazer a opção correta, de for-

ma racional, é que se poderia falar em disposição prática (cf. Zingano, 1996, p. 82). 

A análise das virtudes dianoéticas não consiste em tarefa fácil. Ao mesmo tempo que 

Aristóteles faz nítida distinção entre ético e dianoético, ao menos do ponto de vista concei-

tual, essa nitidez não permanece tão cristalina quando pensamos na aplicabilidade dessas 

ideias. A phrónesis, por exemplo, apontada como virtude intelectual, em determinados 

momentos, como vimos, parece pertencer ao âmbito da moralidade. Ela também é um fim 

desejável. 

No entanto, a intenção de Aristóteles é assegurar que ambas estejam harmonicamente 

envolvidas, visto que uma não se dá sem a outra, são interdependentes. Enquanto os fins 

são postos pela ética, os meios para atingi-los são proporcionados pelo intelecto. Segundo 

Philippe, o processo e o desencadeamento ordenado do procedimento ético só pode existir 

na medida em que implicar formal e essencialmente a phrónesis. De forma mais contunden-

te, adverte que as virtudes éticas não bastam a si mesmas. Elas sempre exigem a virtude da 

phrónesis, que ao mesmo tempo parece fazer parte tanto das virtudes intelectuais quanto 

das éticas (cf. Philippe, 2002, p. 60). 

Conforme já explicitado, a phrónesis esta relacionada com o saber prático, enquanto a 

sophía esta associada à sabedoria filosófica. Na ordem “hierárquica” das virtudes, a sophía 

é superior à phrónesis. “É, pois, evidente que a sophía deve ser, de todas as formas de co-

nhecimento, a mais perfeita” (E.N., VI, 8, 1141 a 16-17). Por isso o homem sábio não é 
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conhecedor apenas daquilo que tem origem nos primeiros princípios (razão intuitiva), mas, 

sobretudo, conhece a verdade que os envolve. Por essa razão, a sophía deve ser resultado da 

combinação de dois princípios motores: razão intuitiva e conhecimento científico (cf. E.N., 

VI, 7, 1141 a, 17-20). No entanto, a sophía não é qualquer ciência. Ela é a ciência do mais 

honorável e divino, por isso deve conduzir todas as demais ciências, porquanto todas essas 

estão subordinadas a ela (cf. Tomás de Aquino, 2001, p. 365). 

Enquanto a phrónesis tem como preocupação primeira os bens humanos, a sophía se 

ocupa com a ciência. A primeira se preocupa com o mutável, enquanto a segunda com o 

que não pode ser diferente (necessário). Em última análise, uma é prática e a outra, teórica. 

Assim, cumpre ao homem a tarefa de bem conduzir suas ações. Essas ações, por sua vez, só 

serão retas se resultarem de escolhas justas, a partir de uma deliberação livre. Nesse senti-

do, constatamos que não nos é dada a possibilidade de escolher o que não pode ser mudado. 

Não existe a possibilidade de deliberação quando estão envolvidas as realidades eternas; 

tampouco em relação às realidades que se encontram previamente determinadas. Não nos é 

dada a possibilidade de mudar o imutável. 

Não podemos deliberar sobre o tempo, posto que seu movimento independe de nosso 

empenho. Tampouco deliberamos sobre os fenômenos físicos. Torna-se tarefa inútil delibe-

rarmos sobre os movimentos da natureza, já que eles ocorrerão independentemente de nos-

sa vontade. Não podemos decidir quando será primavera ou verão, quando choverá ou fará 

sol. 

A deliberação, portanto, está diretamente relacionada com a capacidade de escolha. 

“É a mesma coisa aquela sobre que deliberamos e a que escolhemos, salvo estar o objeto de 

escolha já determinado, já que aquilo por que nos decidimos em resultado da deliberação é 

o objeto de escolha” (E.N., III, 3, 1113 a 2-5). 

Para Aristóteles, a sophía é a mais exata das ciências. Ela possibilita àquele que a 

possui não apenas conhecer os primeiros princípios, tarefa da phrónesis, mas possuir a ver-

dade acerca desses princípios. É o resultado da combinação entre razão intuitiva e conhe-

cimento científico (cf. E.N., VI, 7, 1141 a, 18-20). Essa combinação passa a ser condição 

última na interação do homem com a realidade que o cerca. Assim, somente aquele que 

possui as duas sabedorias percebe de forma clara o que é, ou não, importante nessa intera-

ção. 
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Por isso dizemos que Anaxágoras, Tales e os homens semelhantes a eles possuem sabedoria 

filosófica [sophía], mas não prática [phrónesis], quando os vemos ignorar o que lhes é vanta-

joso; e também dizemos que eles conhecem coisas notáveis, admiráveis, difíceis e divinas, 

mas improfícuas. Isso porque não são os bens humanos que eles procuram. (E.N., VI, 7, 1141 

b, 3-8) 

Percebe-se, desse modo, que Aristóteles vincula a sophía com as coisas divinas, en-

quanto a phrónesis versa sobre o que é humano. Ela visa o que é melhor para o homem 

dentre as coisas que podem ser alcançadas pela ação (cf. E.N., VI, 7, 1141 b, 12-14). Con-

forme dito anteriormente, a sophía está posta em um nível superior em relação à phrónesis 

porque, enquanto esta trata das questões humanas passíveis de deliberação, aquela se ocupa 

com o que é divino e imutável. Constitui-se na própria perfeição, a partir dos mais elevados 

objetos que a compõem (cf. García González, 2000, p. 79). Ou melhor: “[...] dos mais ele-

vados objetos, dizemos nós, porque seria estranho se a arte política ou a phrónesis fosse o 

melhor dos conhecimentos, uma vez que o homem não é a melhor coisa do mundo” (E.N., 

VI, 7, 1141 a, 20-22). 

Aristóteles parece querer colocar o homem no seu devido lugar. Em sendo a sophía 

uma virtude divina e a phrónesis uma virtude humana, é natural imaginar que o divino se 

sobreponha ao humano. A phrónesis e a sophía são virtudes que se complementam e cons-

tituem o homem feliz. Por essa razão, é necessário possuir as duas. No entanto, na falta de 

uma delas deveríamos preferir a phrónesis. Ao menos quando nos referimos ao que é bom 

para o homem, o raciocínio prático parece produzir resultados mais imediatos e necessários. 

É por isso que alguns que não sabem, e especialmente os que possuem experiência, são mais 

práticos do que outros que sabem; porque, se um homem soubesse que as carnes leves são di-

gestíveis e saudáveis, mas ignorasse que espécies de carnes são leves, esse homem não seria 

capaz de produzir a saúde; poderia, pelo contrário, produzi-la o que sabe ser saudável a carne 

de galinha. Ora, a sabedoria prática diz respeito à ação. Portanto, deveríamos possuir ambas 

as espécies de sabedoria, ou a segunda de preferência à primeira. (E.N., VI, 7, 1141 b 16-22) 

A phrónesis esta relacionada ao agir, pura e simplesmente, possibilitando a solução 

de problemas morais. O phrónimos não é um cientista que busca a solução de problemas 

através de regras intrincadas. Tampouco se coloca como mero espectador diante dos fatos. 
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Ele busca a aplicação, na vida prática, de conhecimentos igualmente práticos. De nada adi-

anta sabermos o que é bom se não possuirmos a capacidade de alcançá-lo. 

Assim, a phrónesis não se restringe a um intelectualismo moral que busca reduzir a 

virtude a um conhecimento científico, tampouco busca reduzi-la a um empirismo, pragma-

tismo ou algo semelhante. Ela apenas conserva a ideia de um pensamento, uma inteligência, 

uma razão, um conhecimento, enfim, que são por si só práticos (cf. Chateau, 1997, p. 192). 

Permite que saibamos encontrar e valorizar a vida virtuosa. 

As virtudes são responsáveis pelo comportamento “adequado” em relação aos senti-

mentos imediatos e aos afetos, segundo o padrão de medida estabelecido para esse “ade-

quado”. Muitas vezes agimos com medo ou confiança, ira ou compaixão, sentimentos que 

acometem com facilidade os seres humanos, e de modo geral são considerados como um 

mal. Entretanto, sentir essas emoções no momento apropriado, por motivos justos, em rela-

ção às pessoas certas, é algo que somente poucos possuem (cf. E.N., II, 6, 1106 b, 17-20). 

De modo geral, confundimos as coisas. Andamos pelas vias tortuosas do vício, julgando 

mas não querendo ser julgados. 

Somente uma vida pautada pela virtude nos torna seres humanos melhores. Seguindo 

uma vida virtuosa, reconhecemos nossa ignorância diante do mundo e de nós mesmos. Da-

mos o primeiro passo para sublimar nosso orgulho vão, condição primeira para viver de 

modo que nossa alma possa repousar serena e eternamente. A virtude imprime nossos pri-

meiros hábitos. Faz com que nos percebamos responsáveis por nós mesmos e pelos outros. 

Ela nos torna éticos. 

A ética, baseada em virtudes, é uma investigação a propósito dos bens humanos, e o 

bem consiste em fazer aquilo que é bom para o homem. É uma questão de ordem prática. 

Vivemos, no entanto, em um mundo onde as virtudes éticas são negligenciadas, e em seu 

nome são cometidas as mais diversas atrocidades. 

Talvez o mundo tenha evoluído, tecnologicamente, nos últimos vinte anos, mais do 

que em toda a sua história até então. O mesmo não se pode dizer acerca das virtudes éticas. 

Como diz Sêneca, “[...] a virtude simples e transparente de outrora metamorfoseou-se numa 

ciência obscura e feita de sutilezas que nos ensina a discutir, mas não a viver” (1991, p. 

506). 
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Aristóteles preocupava-se com a felicidade humana. Os dez livros que compõem a É-

tica a Nicômaco são, na verdade, uma ode à felicidade, que consiste em viver uma vida 

plena de virtudes. 
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