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APRESENTAÇÃO 

 

 

Crise de refugiados, grupos humanos vindos do 

Oriente Médio para Europa, uma das maiores fugas de 

pessoas da história; ataques terroristas em Paris; genocídio 

na Síria; desencanto político no Brasil e crise econômica; a 

natureza que “grita” no mundo. Esses são alguns dos fatos 

que nos assombram na segunda década do século XXI. Nesse 

contexto, percebemos claramente a necessidade de se pensar 

o mundo. O mundo necessita de filosofia. Desde seu 

aparecimento na Grécia, a filosofia quis compreender a 

realidade, foi assim que os primeiros filósofos 

desenvolveram conceitos para compreenderem a condição 

humana perante a natureza cósmica e o comportamento 

ético.  

A filosofia é a ciência do conceito, uma profunda 

análise das coisas com o intuito de retirar delas o seu 

significado, a sua essência e, consequentemente, aproximar-

se da totalidade. Essa é a proposta desse trabalho: um 

compromisso com a verdade das coisas, como a explicação 

da realidade e da totalidade, uma motivação que nos situa 

nos valores do humanismo filosófico, que a partir de uma 

filosofia voltada para si mesma, é capaz de fazer o homem 

refletir sobre o seu ser na natureza, no mundo, na realidade e 

na vida social. A luz dessa motivação está presente nas 

reflexões que circundam o opúsculo filosófico.  

O livro “Provocações filosóficas: religião, ética e 

antropologia” apresenta-se de forma filosófica e 

multidisciplinar. Suas páginas são profundamente marcadas 
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pelos problemas centrais da filosofia perante a condição 

humana da contemporaneidade. Temas como felicidade, 

medo, angústia, arte, educação, religião, lógica, 

antropologia, ética e metafísica estão presentes nas linhas 

que refletem o trabalho que se segue. Em um mundo confuso, 

marcado pela “liquidez” das relações humanas, fragilizada 

pelas incertezas, acreditamos que manter a solidez do 

pensamento filosófico e sua excelência acadêmica, não é 

somente uma atitude reflexiva, mas necessário.  

Textos de autores renomados no cenário filosófico e 

sociológico alagoano, Doutores e Mestres dos principais 

centros de Ensino Superior do estado de Alagoas estão 

presentes nas páginas do nosso livro. Além de tais 

intelectuais, o livro compõe capítulos elaborados por 

especialistas na área filosófica. 

Sem muitas delongas, desejamos a cada leitor um 

momento de elucidação e reflexão do que se segue nas 

páginas vindouras. 

 

Lana Lisiêr de Lima Palmeira 

José Lucas de Omena Gusmão 
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CAPITULO 1 

 

A IMANÊNCIA TRANSCENDENTE: UM DESAFIO 

PERMANENTE À ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA. 

 

                                                                                         

Alberto Vivar Flores 

 

I.- A imanência transcendente na História da Filosofia Ocidental. 

 

De entrada, entendemos que o problema da 

imanência transcendente, identificada privilegiadamente 

aqui, por definição, com o que denominaremos em seguida 

Realidade humana – uma vez que sabemos: “[...] só o 

homem filosofa e coloca problemas filosóficos” (KOSIC, 

1976, p. 226) – tornou-se, evidentemente, uma candente 

questão antropológica para o próprio filósofo – Miguel de 

Unamuno (1864- 1936), por exemplo, chegará a dizer: “Se 

um filósofo não é um homem, é tudo menos um filósofo; é, 

sobretudo, um pedante, ou seja, um arremedo de homem” 

(UNAMUNO, 1980, p. 37); e quando falava e escrevia 

assim, se referia sem dúvida a: “O homem de carne e osso, o 

que nasce, sofre e morre – sobretudo morre –, o que come e 

bebe e joga e dorme e pensa e quer, o homem que se vê e a 

quem se ouve, o irmão, o verdadeiro irmão” (UNAMUNO, 

1980, p. 27) – desde o mesmo momento em que tal Realidade 

humana deu início ao extraordinário exercício do filosofar – 

                                       
 Professor da Universidade Federal de Alagoas. 
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independentemente de saber que Diógenes Laértios disse que 

“[…] Pitágoras foi o primeiro a usar o termo e a chamar-se 

de filósofo” (LAÉRTIOS, 1988, p. 15) –; pois, se 

consideramos por unanimidade que “O pensador ao qual a 

tradição atribui ‘o começo’ da filosofia grega é Tales” 

(REALE; ANTISERI, 1990, p. 29); se ele foi “[…] quem 

afirmou pela primeira vez a existência de um princípio único 

– a água – como elemento constitutivo de tudo que existe” 

(SANTOS, 2001, p. 23); e se “Tales parece, claramente, ter 

sido ‘o primeiro’ a demonstrar as qualidades que deveriam 

caracterizar a ciência grega: fornecer explicações naturais, 

não sobrenaturais, sobre o mundo, e tentar deduzir as 

teorias subjacentes dos fatos da observação e da 

experiencia” (RONAN, 2001, p. 70); então, histórica e 

filosoficamente, Tales de Mileto (624 a. C.-546 a. C.) se 

constitui, por próprio direito, também, no primeiro a assumir 

o combate consigo mesmo enquanto manifestação a priori e 

experiência específica de um prius e plus antropológico que 

nos atrevemos a registrar, aqui, como Realidade imanente 

transcendente. Porque, como explicaremos mais adiante, no 

que chamamos Realidade humana: “Estas duas [imanência e 

transcendência] não são realidades opostas. Uma frente à 

outra. Excluindo-se. Mas são realidades que con-mungam e 

se en-con-tram entre si” (BOFF, 2012, p. 39). Isto é assim 

porque, de fato, quem filosofa não é uma abstração vazia. É, 

ao contrário, uma Realidade humana viva, concreta, 

objetiva; e “Como toda realidade, o homem é um sistema de 

notas segundo as quais tem o homem uma forma e um modo 

de realidade peculiar” (ZUBIRI, 1994, p. 30). Dito nas 

veementes palavras de Don Miguel de Unamuno: “[...] este 
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homem concreto, de carne e osso, é o sujeito e o supremo 

objeto ao mesmo tempo de toda filosofia, queiram ou não 

certos sediciosos filósofos” (UNAMUNO, 1980, p. 25). 

Esta tensa Realidade humana é, pois, em definitivo, 

enquanto permanente revelação de uma imanência 

transcendente, uma natureza animal antropofánica que 

atravessará os séculos e se converterá, queira-se ou não, na 

coluna vertebral que identifique especificamente a atividade 

filosófica. Tal e como o registra, desde o aparecimento da 

Filosofia, entre muitos outros, G. W. F. Hegel (1770-1831), 

dizendo:  

 

Esta transição da primitiva concepção 

mística a uma concepção prosaica se revela 

aqui à consciência dos atenienses. 

Semelhante concepção prosaica 

pressupõe a aparição ante o homem, 

interiormente, de postulados 

completamente distintos dos que antes o 

guiavam; é aqui, onde há que buscar os 

vestígios da importante e necessária 

conversão introduzida nas ideias dos 

homens ao fortalecer-se seu pensamento, 

ao adquirir consciência de si mesmos, em 

uma palavra, ao aparecer a Filosofia 
(HEGEL, 1985, p. 303). 

 

E, certamente, da mesma forma que o filósofo, “A 

Filosofia – esclarece Hegel (1995, p. 39) – não tem a 

vantagem, de que gozam as outras ciências, de poder 

‘pressupor’ seus ‘objetos’ como imediatamente dados pela 

representação; e também como já admitido o ‘método’ do 

conhecer – para começar e para ir adiante”. Por outras 

palavras, o homem/filósofo é o ponto de partida. 
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Esse peculiar ponto de partida do filosofar não desde 

zero, senão desde uma específica Natureza animal ou 

Realidade, que aqui identificamos, junto com Xavier Zubiri 

(1898-1983), como Realidade humana (ZUBIRI, 1994, pp. 

30-74) – querendo expressar com isso uma singular Natureza 

animal que se dá conta e que pretende dar conta da realidade 

enquanto tal em sua totalidade, ou seja, uma Realidade de 

realidade ou, zubirianamente falando: um “animal de 

realidades” (ZUBIRI, 1994, p. 55); pois nessa estranha 

Realidade natural animal, segundo Hegel (1995, p.51), “[...]  

o espírito vem ‘a si mesmo’, no mais profundo sentido da 

palavra, porque seu princípio – sua ipseidade sem mescla – 

é o pensar” – se constitui tanto para a Filosofia como para 

quem se atreve a filosofar na questão fundamental ao longo 

de tudo isso que chamamos, no Ocidente: História da 

Filosofia. 

 

II.- De frente para trás… até o Big Bang. 

 

Não há dúvida que a revolução produzida no interior 

da realidade enquanto tal em sua totalidade pela aparição da 

realidade humana, já seja entendida como mera natureza 

humana – “Com o suor de teu rosto comerás teu pão até que 

retornes ao solo, pois dele foste tirado. Pois tu és pó e ao pó 

tornarás” (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 1985, Gênesis 3,19) 

−, como puro animal humano – “Atribuímos ao homem uma 

genealogia de prodigiosa extensão, mas, pode-se dizer, não 

de nobre qualidade.” (DARWIN, 1974, p. 198) – ou 

simplesmente como Ser Humano –  
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O Da-sein não é apenas um ente que ocorre 

entre outros entes. Ao contrário, do ponto de 

vista ôntico, se distingue pelo privilégio de, 

em seu ser, isto é, sendo, estar em jogo seu 

próprio ser. Mas também pertence a essa 

constituição de ser do Da-sein a 

característica de, em seu ser, isto é, sendo, 

estabelecer uma relação de ser com seu 

próprio ser. Isso significa, explicitamente e 

de alguma maneira, que o Da-sein se 

compreende em seu ser, isto é, sendo. A 

compreensão do Ser é em si mesma uma 

determinação do ser do Da-sein. O 

privilégio ôntico que distingue o Da-sein 

está em ser ele ontológico.” 

(HEIDEGGER, 1988, p. 38) –, 

 

provocou no processo evolutivo do Universo – pois, “Desde 

o Big Bang, ele já existia virtualmente como uma 

possibilidade oferecida à matéria” (BOURGUIGNON, 1990, 

p. 152) −, ainda que bastante tarde – “Tem-se muitas vezes 

observado que o mundo como que se preparou durante muito 

tempo para o advento do homem: isto, num certo sentido, 

está perfeitamente correto, visto que ele deve o seu 

nascimento a uma longa cadeia de antepassados.” 

(DARWIN, 1974, p. 198) −, uma radical ruptura em 

continuidade; instalando, surgindo ou acrescentando, ao 

mesmo tempo, a candente questão: “A revolução da 

evolução” (STEFOFF, 2007) ou a “Revolução na evolução” 

(BOFF, 2002, pp. 137-139). 

E ainda que, à ciência certa, não saibamos em que 

momento aconteceu o salto qualitativo da Natureza à 

Humanidade, da Animalidade à Humanidade ou da 

Realidade à Humanidade, dando como fruto a unidade 
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sintética chamada ser humano, animal humano, natureza 

humana ou realidade humana – Gilles Deleuze, comentando 

o Ensaio sobre a Natureza Humana, de David Hume (1711-

1776), nos diz: “A questão de que Hume tratará é a seguinte: 

‘Como o espírito devém uma natureza humana’? [...] ‘como 

o espírito devém um sujeito’?” (DELEUZE, 2012, pp. 10-

11) −; o certo é que a Antropologia, fazendo uso de farta 

imaginação, registra o amanhecer do homem da seguinte 

maneira: “Quando nos referimos ao ‘primeiro homem’, 

supõe-se que entre os seres que não podiam ter esse nome 

apareceu de repente o primeiro ser vivo que merecia o nome 

de ‘Homem’. Qual será, pois, o ponto essencial e novo, a 

característica de tal modo importante que exige uma 

mudança de nome?” (CARLES, s/d, p. 39). 

Desde então, essa pergunta que exige uma resposta, 

como todas as outras que se derivarão dela – I. Kant (1724-

1804) as resumiu assim:  

 

O campo (Feld) da filosofia, nesta 

significação cosmopolítica 

(weltbürgerlich), pode reduzir-se às 

seguintes questões: 

1) que posso saber? 

2) que devo fazer? 

3) que me é permitido esperar? 

4) que é o homem? 
A Metafísica responde à primeira questão; 

a Moral, à segunda; a Religião, à terceira; e 

a Antropologia, à quarta. Mas, 

fundamentalmente, tudo poderia reduzir-se 

à Antropologia, pois as três primeiras 

questões remetem à última.” (KANT, 2014, 

p. 53) −, 
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somente pode fazê-la aquele que, sendo, já se manifesta 

como uma natureza, um animal, uma realidade ou um ser que 

tem competência para fazê-la, ou seja, como uma natureza 

que interroga, como um animal que pergunta, como uma 

realidade que questiona ou como um ser que tem “[...] 

naturalmente o desejo de saber” (ARISTÓTELES, 1990, p. 

11); pois, “Enquanto comportamento de um ente, do 

perguntante, o perguntar tem um caráter próprio do ser.” 

(HEIDEGGER. 2012, p. 41). 

A atividade vital da realidade em que aparece o 

simples e natural perguntar – pois “Antes de tudo, o homem 

possui um grupo de sinais segundo os quais dizemos que está 

vivo” (ZUBIRI, 1994, p. 30) – implica, já em seu inicial 

ponto de partida, como explicitávamos anteriormente, uma 

natureza animal que pergunta; e, em seguida, aquilo pelo 

qual se pergunta; para, finalmente, segundo o modo como 

pergunta, dirigir a pergunta àquele a quem se pergunta e do 

qual se espera uma resposta. O registro da estrutura 

fundamental do perguntar leva-nos, assim, a tentar responder 

a pergunta que, neste caso, Jules Carles, atreveu-se a fazer a 

si mesmo: “Qual será pois o ponto essencial e novo, a 

característica de tal modo importante que exige uma 

mudança de nome?” para essa natureza animal, realidade ou 

ser que “apareceu de repente” na realidade enquanto tal em 

sua totalidade e que se distingue, de início, entre muitos 

outros modos de ser, porque pergunta. 
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III.- Da natureza animal à natureza humana.  

 

Certamente não nos interessa aqui desenvolver todo 

o longo processo que leva, por dizer de alguma maneira, 

desde o Big Bang até a aparição da Realidade humana, 

entendida como produto do processo evolutivo que vai da 

natureza animal à natureza animal humana. Esse é um saber 

conquistado e pacificamente sustentado por muitos cultores 

da ciência. Por exemplo, Friedrich Engels (1820-1895) nos 

diz: “E, dos primeiros animais, se desenvolveram, 

principalmente por meio de novas diferenciações, as 

inumeráveis classes, ordens, famílias, gêneros, espécies 

animais; em último lugar, o animal em que o sistema nervoso 

atinge o desenvolvimento mais completo – a dos vertebrados 

−; e finalmente, entre eles, o vertebrado em quem a 

Natureza adquire consciência de si mesma: o homem” 

(ENGELS, 1979, p. 25). Ou seja, por outras palavras, “[...] o 

mais excelso produto da matéria orgânica, − o espírito 

humano –” (ENGELS, 1979, p. 17). 

Assim sendo, desde o estrito e rigoroso ponto de vista 

da evolução da mãe Natureza, podemos afirmar 

tranquilamente de essa específica Realidade natural animal 

que “[…] alguém é humano se e somente se for um membro 

da espécie Homo; neste sentido biológico” (HANLEY, 

1998, p. 9). E consideramos, sem lugar a dúvidas, que é 

apenas desde essa base realista e naturalista animal que se 

pretende sustentar, de forma um tanto reducionista e/ou 

unidimensional, o pluridimensional ser imanente 

transcendente que tem a ousadia de identificar-se como 

Realidade humana. Tal e como o reconhece, entre outros, 
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Richard Hanley (1998, p. XV) dizendo: “[…] eu faço parte 

da escola analítica, ou ‘anglo-americana’ de filosofia, e, 

além disso, aceito o naturalismo – aproximadamente, a 

visão de que a filosofia é e deve ser a continuidade das 

ciências naturais, pois ambas empregam uma combinação de 

razão com investigação empírica”. 

Em honra da justiça e por honestidade intelectual, ao 

mesmo tempo que julgamos de inestimável valor o árduo 

esforço da Realidade humana por entender-se, naturalmente, 

a si mesma, por si mesma e em si mesma através dos séculos; 

reconhecemos, também, especificamente, a secular e 

prometeica faina filosófica por intentar desentranhar o 

imanente e unitário processo de hominização 

(desenvolvimento evolutivo, natural, corporal, animal, 

biológico)/ humanização (desenvolvimento revolucionário, 

cultural, espiritual, humano, antropológico) que manifesta e 

traduz o estranho e complexo fenômeno da própria 

Realidade humana. Exemplos paradigmáticos nesse sentido, 

entre muitos outros, são: tanto a taxativa afirmação de F. 

Nietzsche (1844-1900), quando diz: “Tudo é corpo e nada 

mais; a alma é simplesmente o nome de qualquer coisa do 

corpo” (NIETZSCHE, 1979, p. 26); bem como a nervosa 

frase conclusiva de G. Deleuze (1925-1995): “[…] nada no 

espírito ultrapassa a natureza humana; nada é 

transcendental” (DELEUZE, 2012, p. 13).  

Sem embargo, nossa intenção não é deixar à 

realidade humana, por evidente definição uma dialética 

síntese imanente transcendente, apenas sublinhando sua 

dimensão imanente, ou seja, natural, animal, biológica; 

senão, sobretudo, pelo menos, registrar e deixar em aberto 
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sua desafiante dimensão transcendente, cultural, espiritual, 

humana. Tal e como o reconhece Max Scheler (1874-1928), 

criador explícito, em 1926, da Antropologia Filosófica: 

 

Se há um problema filosófico cuja solução é 

exigida com a maior urgência pela nossa 

época, é este o problema de uma 

antropologia filosófica. Refiro-me a uma 

ciência fundamental da essência e da 

estrutura essencial do homem; da sua 

relação com os reinos da natureza (o 

inorgânico, o vegetal, o animal), bem como 

com o fundamento de todas as coisas; da 

origem metafísica da sua essência, como do 

seu início físico, psíquico e espiritual no 

mundo; das forças e dos poderes que movem 

o homem e que por ele são movidos; das 

tendências e leis fundamentais do seu 

desenvolvimento biológico, psíquico, 

espiritual e social, tanto no que diz respeito 

às suas possibilidades essenciais quanto às 

suas realidades. É nesta ciência que residem 

o problema psicofísico do corpo e da alma e 

o problema noético-vital. Somente uma 

antropologia desta espécie seria capaz de 

fornecer um fundamento último de natureza 

filosófica e ao mesmo tempo também 

objetivos determinados e seguros de 

pesquisa para todas as ciências que dizem 

respeito ao objeto ‘homem’ (SCHELER, 

1986, pp. 73-74). 

 

Assim sendo, retomando o fio condutor de nosso 

trabalho: Qual será, pois, o ponto essencial e novo, a 

característica de tal modo importante que exige qualificar 

a uma determinada realidade, natureza, animal, ser, enfim, 
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de realidade humana, natureza humana, animal humano 

e/ou ser humano? 

 

IV.- Que é isso de…humanidade? 

 

Assim como, segundo Aristóteles, “O ser se entende 

de muitas maneiras, mas esses diferentes sentidos se referem 

a uma só coisa, a uma mesma natureza, não havendo entre 

eles apenas comunhão de nome” (ARISTÓTELES, 1990, p. 

72); assim também, esse raro “caniço pensante” – como o 

pretendeu definir Blaise Pascal (2005, p. 122) – ou “esse 

desconhecido” – no famoso dizer de Alexis Carrel (2016) – 

há pretendido responder a si mesmo a permanente e 

insistente pergunta por sua indefinida, procurada e inacabada 

identidade, implícita e/ou explicitamente, satisfatória ou 

insatisfatoriamente, de distintas e múltiplas maneiras: desde 

sua primordial e radical identidade clássica ou tradicional 

enquanto “Homo Sapiens” (HARARI, 2015) até a 

perspectivista e delirante definição contemporânea de 

“Homem-Máquina” (NOVAES, 2003); passando por uma 

longa série de definições unidimensionais que, por mais que 

pretendam encerrá-lo em uma fórmula, não esgotam, ao 

contrário, abrem mais sua pluridimensionalidade: 

 

- homem econômico: Marx 

- homem instintivo: Freud 

- homem angustiado: Kierkegaard 

- homem utópico: Bloch 

- homem existente: Heidegger 

- homem falível: Ricoeur 

- homem hermenêutico: Gadamer 

- homem problemático: Marcel 
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- homem cultural: Gehlen 

- homem religioso: Luckmann (MONDIN, 

1980, p. 13). 

 

Todos esses, e outros, intentos de busca de identidade 

não são outra coisa, ontológica e historicamente falando, que 

meras interpretações das muitas manifestações naturais ou 

imanentes daquilo que vimos chamando de Realidade 

humana. Ou seja, conforme o disse, de outro modo, Noam 

Chomsky: “Bem, é a esse conjunto, a essa massa de 

esquematismos e princípios organizadores inatos que guia 

nosso comportamento social, intelectual e individual que eu 

me refiro por meio do conceito de natureza humana” 

(CHOMSKY; FOUCAULT, 2017, p. 5). 

Se se quer, falando natural, imanente, física ou 

biologicamente – como gosta a maioria dos filósofos pós-

modernos –: a natureza animal da Realidade humana vive e 

se desenvolve à maneira de – usando os conceitos precisos 

de Martin Heidegger – “Fundação do fundamento como 

fundamentação da apreensão da essência” (HEIDEGGER, 

2017, pp. 101-139). Assim sendo, não há como negar que é 

com essa, por essa e nessa imanência que brota, natural e 

espontaneamente, o transcendente; convertendo a Natureza 

animal em uma Realidade humana, ou seja, em uma 

Imanência transcendente. 

O específico do caráter transcendente na Realidade 

humana não é algo somado ou justaposto à imanência senão 

sua absoluta plenitude de identidade. De tal forma que 

quando nos referimos, por exemplo, à Realidade humana 

utilizando o conceito de “Animal cultural” (PARÍS, 2002), 

“Animal divino” (BUENO, 1996) ou “Animal de 



- 23 - 

linguagem” (TAYLOR, 2012); certamente, estamos 

sublinhando apenas algumas das múltiplas dimensões em 

que manifesta essa imanência sua transcendência, isto é, sua 

humanidade. 

Assim, pois, ainda que por causa da existência dessa 

multiplicidade transcendental inerente à “condição humana” 

(ARENDT, 2015) ou, se se prefere, à natureza humana; 

pretenda-se negar a ambos os conceitos um caráter 

científico; o certo é que o singular modo de ser ou viver da 

Realidade humana, pela sua própria identidade e ipseidade, 

escapa ao prometeico invento de sua mesma cientificidade. 

Assim como Noam Chomsky, “Pessoalmente, acredito que 

muitas das coisas que gostaríamos de entender, tais como a 

natureza humana ou a natureza de uma sociedade decente, ou 

inúmeras outras coisas – talvez fiquem de fora do âmbito do 

possível conhecimento científico humano” (CHOMSKY; 

FOUCAULT, 2017, p. 35). Por conseguinte, tamanha 

ignorância douta, ilustrada ou científica da ipseidade da 

Realidade humana não nos deve levar a desvalorizar, 

depreciar ou indignificar a “fundação do fundamento”, 

enquanto tal em sua totalidade, de aquilo que nos atrevemos 

a pronunciar com o conceito de dignidade humana. Nesse 

contexto, é claro, também, resultam sem sentido ou absurdas 

uma constelação de afirmações tais como: “O homem é uma 

invenção, e uma invenção recente, tal como a arqueologia do 

nosso pensamento o mostra facilmente. E talvez ela nos 

indique também o seu próximo fim” (FOUCAULT, s/d, p. 

421); “A história é de facto um <processo sem Sujeito nem 

Fim(ns)>” (ALTHUSSER, 1973, p. 81); “O sujeito só afirma 

sua centralidade na história do pensamento mascarando-se 
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nos semblantes ‘imaginários’ do fundamento” (VATTIMO, 

1996, p. 19). 

Desde o conteúdo manifesto pela Realidade humana, 

entendida em seu complexo modus vivendi como imanência 

transcendente, portanto, nos resulta por demais inconsistente 

a acusação que Michel Foucault atribui à Antropologia, 

quando escreve: “A antropologia tornara-se necessária a 

partir do momento em que a representação perdera o poder 

de determinar, por si só, e de um só lance, o jogo das suas 

sínteses, e das suas análises. Era necessário que as sínteses 

empíricas fossem asseguradas em qualquer outro lugar que 

não na soberania do <Eu penso>. Elas deveriam ser 

requeridas onde precisamente essa soberania encontra o seu 

limite, quer dizer, na finitude do homem – finitude que é 

tanto a da consciência como a do indivíduo, enquanto vive, 

fala, trabalha” (FOUCAULT, s/d, p. 378); pois, a dizer a 

verdade, nada se afirma na Antropologia da Realidade 

humana, interpretada enquanto imanência transcendente, 

que careça de rigor e caráter estritamente empírico. Ou seja, 

registramos apenas com fidelidade aquilo que ela mesma dá 

de si. 

O haver sustentado ao longo de nosso texto, de 

diversas maneiras, que “A unidade espírito-matéria cobra, 

pois, no homem sua mais estrita verificação” (RUÍZ DE LA 

PEÑA, 1988, p. 131); nos leva, natural e definitivamente, a 

intentar responder, no final das contas, Quê? − “E que sou 

eu, ó meu Deus? Qual é a minha natureza? (SANTO 

AGOSTINHO, 2015, p. 256) – ou Quem? – “Dirigi-me, 

então, a mim mesmo, e perguntei-me: ‘E tu quem és?’” 

(SANTO AGOSTINHO, 2015, p. 243) – é a natureza 
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humana, o animal humano, o ser humano ou a Realidade 

humana. Concluindo, respondemos: é uma síntese dialética 

imanente transcendente que se desenvolve abertamente 

como uma unidade objetiva subjetiva em permanente 

revolução antropológica. Daí que, enquanto filosofar 

primeiro, o pretenso conteúdo da Antropologia Filosófica 

signifique um permanente desafio para o próprio filósofo em 

seu exercício de filosofar. 
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CAPÍTULO 2 

 

RELFEXÕES ENTRE O HUMANISMO E A HISTÓRIA: UM 

DIÁLOGO A PARTIR DE GIAMBATISTA VICO E MARTIN 

HEIDEGGER 

 

 

Lana Lisiêr de Lima Palmeira1 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A obra de Giambattista Vico é consequência de um 

processo intelectual que, na medida em que se torna um 

sistema filosófico, critica o método cartesiano; segundo o 

autor, a história não considerada na obra de Descartes traz 

consequências ao papel do homem na história. Vico, ao 

contrário de Descartes, coloca o homem como o centro da 

história e estabelece uma posição epistemológica que reside 

naquilo que o homem conhece que, segundo Vico, é o mundo 

civil. Com isso, temos na obra do referido autor um 

humanismo histórico que funda a Ciência Nova como 

ciência dos fatos humanos. Tal humanismo histórico 

apontado pelo autor é visto na interação entre filosofia, saber 
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substituta da UFAL. 



- 31 - 

das ideias, e filologia, saber vulgar orientado pela 

diversidade da linguagem.  

 A articulação entre Filosofia e Filologia configura-se 

teoricamente no caráter sociável dos seres humanos; 

portanto, na ação social manifestada na vida humana; o 

homem como ser sociável que exerce sua realização 

conforme a liberdade e arbítrio humano. Com isso, a 

concepção da História de Vico destingiu-se das demais 

filosofias da história Ocidental pelo fato do autor negar uma 

“história universal” escatológica ou teleológica que 

aparecem no determinismo de alguns autores como 

Agostinho e Hegel, o que consequentemente ao deslocar o 

plano teórico de ver a história, também desloca o plano 

humano e suas atividades coletivas. Segundo Vico tal 

humanismo histórico é visto nas três épocas da história: Era 

dos deuses, era dos heróis e era dos homens. Na era dos 

deuses o divino prevalece sobre o humano, e os homens 

vivem a bestialidade, estado grotesco da infância humana. 

Na era dos heróis prevalece a fantasia e a existência dos 

heróis, que seriam mais adiante, os fundadores das divisões 

sociais em classes sociais. E por fim, a era dos homens, 

representada pela linguagem sistemática da filosofia.  

Para Vico, não se trata de rompimentos bruscos, mas 

de um processo em que as linguagens se entrelaçam na 

medida em que o homem vai evoluindo, portanto não há 

exclusão da “Barbárie” nas eras da história. Com isso, a 

linguagem exerce sua importância no saber poético e mítico. 

 Martin Heidegger discute a relação do ser com o 

homem e a função do pensamento proferido com a 

linguagem, que aqui enfatizamos como um movimento 
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histórico possível que se articula com a concepção viquiana 

da história. Heidegger discorre sobre o sentido autêntico do 

agir, que busca entender o ser humano internamente, em uma 

metafísica subjetiva, ou seja, que a existência humana 

determina o curso da história por ser a possibilidade finita de 

um ente finito, por isso, podemos pensar a história em tal 

perspectiva como um consumar em si mesmo.  

 Tal investida no pensamento de Heidegger nos leva a 

compreender o conceito de poder como realidade do pensar, 

pois o “pensar é”, com efeito, a temporalidade é possível à 

história no momento em que a mesma concebe a linguagem 

como a “casa da verdade do ser”. 

 Em suma, é nossa intenção mostrar facetas de 

problematização que podem aproximar a concepção 

Humanística da História de Vico do pensamento Humanista 

de Heidegger e de que modo tal proximidade sustenta a 

importância teórica do pensamento viquiano que segundo 

Ernesto Grassi ganha notoriedade quando Heidegger rever a 

metafísica tradicional e considera o pensamento imaginativo 

focado na linguagem poética, portanto, em uma atividade 

autenticamente humana. Depois de termos analisados os 

paralelismos entre Vico e Heidegger, somos impulsionados 

a nos perguntarmos sobre as concepções que circundam a 

filosofia da história, em tal perspectiva, apresentaremos 

brevemente algumas das questões especulativas sobre as 

concepções da história que Karl Löwth aborda na introdução 

da sua obra Sentido da História. 
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1.1 Humanismo de Vico: O homem como ser Histórico. 

 

O pensamento de Vico é erigido como uma crítica ao 

cartesianismo. É possível perceber tal construção na 

formação de um sistema filosófico, sobretudo na sua obra 

mais célebre, A Ciência Nova, que se desenvolve 

gradualmente conforme as investidas acadêmicas do autor: 

“Escrita e reescrita várias vezes, a ‘Ciência Nova’, já no seu 

primeiro esboço, trazia as marcas do seu ‘ensaio’. Isso quer 

dizer que a ‘Ciência Nova’ não pode ser considerada apenas 

um tratado sistemático, pois é também o fruto de um 

processo de maturação intelectual(...)” (PEREIRA, 2012, p. 

197).  

Vico especula se de fato é possível produzir um 

conhecimento conforme as regras do espírito como pensara 

Descartes sem levar em consideração o artífice humano, pois 

em tal perspectiva a gnosiologia da clareza e distinção posta 

pela geometria e matemática cartesiana não se sustentariam 

pelo fato de serem possíveis mediante a intervenção humana.  

Enquanto o cartesianismo anunciava Deus como 

sabedoria sem precedências, ou seja, aquele que possibilita o 

mundo, Vico, questiona a posição do homem no mundo, não 

somente como um ente racional, mas como “protagonista” 

da realidade posta no mundo civil. Em tais conjunturas, o 

filósofo de Nápoles, funda uma perspectiva humanista 

acerca da história e rompe com a posição desinteressada da 

história disseminada pelo método de Descartes.  

O humanismo de Vico é engendrado na história na 

medida em que pensa o homem como ser relacional, ou seja, 

o homem posto na totalidade de suas relações sociais. Ele se 
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apoia em uma condição epistemológica que limita a 

capacidade do conhecimento humano quando determina que 

o homem só possa conceber aquilo do que ele é artífice, ou 

seja.  

 

(...) de que só se pode conhecer 

verdadeiramente aquilo que se faz, de modo 

que um conhecimento total da natureza pela 

via dedutiva de índole cartesiana é 

questionável, uma vez que não foi à mente 

humana que forjou a ordem das coisas 

naturais, sendo admitido nesse âmbito 

apenas um conhecimento parcial que se faz 

pela construção experimental, como admitia 

Bacon (PEREIRA, 2012, p. 200).  

 

Segundo Vico, a mente humana pode especular 

erroneamente acerca das verdades das coisas. Como o 

exemplo do que foi dito sobre a natureza dos egípcios, nos 

diz o autor “A opinião falsa da grande antiguidade dos 

egípcios deve ter sido criada pela característica da mente 

humana: a de ser indefinida. Essa indefinição faz com que as 

questões que não conhece sejam amiúde consideradas como 

mais do que são na realidade” (VICO, 2008, p.31). Percebe-

se que Vico situa teoricamente o homem na história, dentro 

dessa condição, o autor da Ciência Nova, desenvolve uma 

filosofia da histórica autenticamente antropológica. 

O humanismo de Vico aponta que ao se tratar do 

mundo da história, o homem é categoricamente e 

incontestavelmente o seu ‘senhor’, pois o mundo da história 

é o mundo dos negócios humanos, que segundo o autor 

compõe todo dinamismo sociável das instituições, religiões, 

costumes e linguagens: 
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Todavia, nessa densa noite de trevas de que 

a primeira antiguidade está coberta para nós, 

vai aparecer esta luz eterna, que não declina, 

esta verdade de que não se pode duvidar, ou 

seja: esse mundo civil foi feito pelos seres 

humanos, donde se pode e deve descobrir os 

princípios dentro das modificações da 

própria mente humana. (VICO, 2008, p. 36).  

 

1.2 Filosofia e Filologia 

 

Vico discorre sobre uma abordagem da história que 

na medida em que desenvolve um ensaio acerca da ideia e do 

fato, une a filosofia com a filologia, o que solidifica sua 

proximidade com o humanismo calcado pela linguagem. São 

os homens que desenvolvem a linguagem no seio da sua 

cultura. Na gravura da Ciência Nova o autor usa de 

elementos da linguagem, da interpretação simbólica ao 

alfabeto fonético como o mote de análise da história, 

mostrando assim, a interação didática existente entre 

filosofia e filologia voltada para a imaginação “(...) que 

aproveite o leitor para chegar à concepção da ideia dessa 

obra, antes mesmo de lê-la, ou lhe sirva mais facilmente a 

reter na memória, depois de tê-la lido, fazendo uso deste 

recurso que lhe subministra à fantasia” (VICO, 2008, p.79). 

Tal perspectiva viquiana inaugura um novo olhar 

sobre o método filosófico. Não há uma separação substancial 

entre filosofia e filologia, mas uma interação. Com isso, é 

possível problematizar os feitos humanos e natureza das 

nações antes mesmo de existir qualquer documento escrito. 

Vico rompe com a filosofia da abstração, fortemente 
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arraigada nas verdades da razão e do conceito, própria do 

cartesianismo, e busca princípios universais, em que a 

autenticidade e validade originam-se na explicação acerca da 

natureza das nações, portanto, uma empresa histórica e 

humanista.  

A filosofia de Vico elucida a história explicando os 

seus momentos mais substanciais, desenvolve a sua crítica 

na própria história, trata-se de olhar o sistema da história em 

sua totalidade, não se detendo a particularidades, mas 

analisar os fatos comuns de determinada época histórica 

como os costumes que geram as instituições e a linguagem 

que gera o mito e a fábula.  

O âmbito da verdade comporta a ideia, enquanto o do 

certo, o fato. A verdade não está fora do fato e nem sem o 

fato, mas a verdade está no fato e o fato na verdade. Assim, 

a verdade da ideia está para a filosofia e o certo do fato está 

para filologia. Existe uma reciprocidade entre filosofia e 

filologia. Portanto, esse estado de coisas implica conferir o 

certo e assegurar o verdadeiro, o que transforma a 

consciência dos fatos em uma ciência dos fatos. 

Em tal análise Vico concebe um discurso universal-

empírico e conceitual, irredutível e indissociável. A parti daí 

a afirmação viquiana de que “a ordem das ideais deve 

proceder segundo a ordem das coisas” é entendido como 

uma fundamentação lógica que dá conta da história; o 

processo conceitual da filosofia, embasado na ideia, 

configura-se na realidade histórica, mantendo a sua 

substância sem prejudicar a natureza e desenvolvimento das 

atividades sociáveis humanas:  
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Mas porque essa nova abordagem?  A 

resposta é que Vico começa se aperceber de 

que há uma relação indissociável entre ‘a 

ordem das ideias’ e ‘a ordem das coisas’, ou 

seja, entre a mentalidade de uma 

determinada época e o conjunto das práticas 

humanas que marcam uma tal época de 

desenvolvimento, incluindo aí os diferentes 

aspectos da vida social, como a política, a 

religião, os costumes, a organização 

econômica, jurídica etc. O conjunto dessas 

práticas, que Vico nomeia ‘ordem das 

coisas’, expressa-se nos desdobramentos da 

linguagem que refletem ‘ a ordem das 

ideias’”. (PEREIRA, 2012, p. 202). 

 

1.3 A sociabilidade Humana 

 

Vico aponta o homem como o artífice da história. 

Todavia, é pertinente nos perguntamos sobre as 

características e transformações que são operadas pelo 

homem para que a história siga o seu curso. Ao determinar o 

homem como ponto central da história, deve-se ressaltar que 

este homem é sociável. A ação social não se funda no 

inatismo originário, mas na estrutura do homem.  

Instigado por seus vícios e individualismo altruísta, 

porém, apesar de existir limites impostos aos homens na 

socialização eles formaram grupos associados, portanto, 

desenvolveram a sociabilidade. É razoável definir o homem, 

não somente como protagonista da história, mas como ser 

sociável.  

A sociabilidade de Vico traz na sua essência a 

liberdade humana. Uma história que leva em consideração o 

arbítrio humano é centralizada na ação humana, ou seja, não 
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temos em Vico uma histórica circular, pré-determinada pela 

natureza e imbuída na repetição dos fatos como pensara 

Tucídides e Políbio, e nem mesmo uma história linear, 

fundada em uma escatologia determinista, como pensara 

Santo Agostinho, mas temos, uma história que os homens 

realizaram conforma a sua escolha e as condições 

disponíveis para tanto.  

O mundo civil só é possível ao conhecimento porque 

é possível conhecer os homens. O homem é dinâmico na 

temporalidade e, tudo que é gerado e produzido é posto na 

mutabilidade. As instituições humanas transformam-se no 

tempo e configuram-se conforme as intervenções humanas, 

com isso, a família, a religião, o estado são passiveis ao 

dinamismo na medida em que desenvolvem novos 

arquétipos mediante as circunstâncias de necessidade do 

homem no mundo. É possível analisar tal questão levantada 

por Vico na divisão da história em eras históricas. 

 

1.4 As Épocas da História 

 

A história é organizada em três épocas: a época dos 

deuses, a época dos heróis e a época dos homens. Vejamos o 

caráter antropológico das respectivas épocas. Os homens da 

época dos deuses são grosseiros e incapazes de qualquer 

linguagem reflexiva. Eram ligados aos sentidos e 

identificavam os fenômenos da natureza com a divindade 

dos deuses. O pampsiquismo dos homens refletiu na 

sociedade civil com o surgimento dos rituais religiosos e da 

piedade, o que Vico denomina de teologia poética. As 

primeiras formas de governo eram teocráticas, ou seja, na sua 
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infância histórica os homens acreditavam que tudo era 

orientado pelos deuses. A existência dos oráculos, a relação 

divindade-natureza e as organizações sociais humanas 

conforme tais princípios ilustram o surgimento de uma 

linguagem que compreende a realidade a partir de um 

discurso narrativo que caracteriza o surgimento das 

primeiras formas de coerção e sua singularidade refletida no 

direito natural.  

A época dos deuses desenvolve internamente os 

caminhos de uma linguagem que aflora na época dos heróis. 

Em tal época prevalece o domínio da fantasia sobre o 

pensamento no exercício da razão. A imaginação fantasiosa 

do homem cria heróis que são comuns em diversas culturas, 

dessa forma, todas as nações teriam os seus Ulisses, 

Hercules, Aquiles e outros.  

A substância religiosa prevalece em tais heróis, em 

tal momento da história surgem às primeiras formas de 

organização social, embora de natureza grotesca. Os heróis 

formavam uma classe, que posteriormente seria chamada de 

nobreza, enquanto as cidades passariam a ser edificadas, é 

por isso que esses homens, segundo Vico, eram chamados de 

“homens do arado”.   

De tais relações é possível perceber a divisão de 

classes. Os patrícios formaram a classe dominante e 

desenvolveram estados aristocráticos, para sustentar o 

Estado ostentando riqueza para a sua classe. Todavia, os 

Plebeus evoluíram e passaram lutar por melhores condições 

de sobrevivência, que implicava na luta pela terra. De tal 

luta, surgiu a Lei das Doze Tábuas, que diminui a 

desigualdade social entre os cidadãos romanos. 
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Em tal análise é possível identificar os processos 

históricos como luta de classe, o que antecipa a história como 

luta de classes que aparece no pensamento de Marx. Na tese 

sobre Feuerbach, Marx diz que os filósofos tentaram 

compreender o mundo, vendo-o em uma determinada ótica, 

mas não o transformaram. No frontispício da ilustração da 

ciência nova, Vico antecipa a crítica de Marx ao afirmar que 

os filósofos contemplaram a divina providência somente do 

lado da natureza: “Por isso mesmo, o globo, isto é, o mundo 

físico e mesmo natural, está apoiado apenas num lado do 

altar: eis que os filósofos, até agora, tendo contemplado a 

divina providência apenas do ângulo da ordem natural, 

obviamente nos deram a demonstração de uma só parte dela” 

(VICO, 2008, p.79).  

Partindo da realidade concreta das condições do 

homem, a linguagem narrativa mitológica, que na segunda 

era da história humana enfatizava o hibridismo dos heróis, 

ou seja, homens que participavam da natureza humana e 

divina serão substituídos por uma linguagem descritiva da 

realidade. Nesse momento passamos para a terceira era da 

história, a era dos homens.  

A era dos homens, que aparece na Grécia clássica e 

na Roma republicana e que se expande na era moderna é 

marcada por um evento político singular, a saber, a 

transformação das repúblicas aristocráticas em 

democráticas. O que rompe o radicalismo das relações de 

parentesco desenvolvidas pela nobreza. A prática da razão 

imprime-se no raciocínio e funda a filosofia, em uma 

metafísica direcionada a reflexão mental, e não a linguagem 

narrativa fantástica das era anteriores. A filosofia passa a 
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habitar o mundo civil, o que provoca a evolução da 

humanidade, o que não significa a não existência da 

“Barbárie”, que Vico denomina de “Barbárie da reflexão”:  

Por outro lado, quando fala de uma ‘Barbárie da 

reflexão’ Vico também denuncia que, mesmo atingindo a 

idade da razão, nada garante que a humanidade esteja livre 

da bestialidade e da selvageria; ao contrário, aqui a razão 

totalmente desdobrada pode contribuir para uma barbárie 

ainda mais grave. (PEREIRA, 2009, p. 81). 

 

1.5 A Linguagem 

 

 A linguagem como gênese e fenômeno humano é 

singular na obra de Vico. A linguagem aparece na obra do 

autor em toda sua variação, e o que mais importa em Vico é 

que tal linguagem elucida as atividades humanas em prol da 

unicidade da cultura humana. A linguagem é universal, ela 

diz o ser, e configura tanto o consciente quanto o 

inconsciente, por meio dela, o obscuro pode ser investigado 

e problematizado na análise filológica que nos aproxima das 

instituições, religiões e costumes do mundo civil, tal 

proximidade é interna e não externa, não se trata de pensar a 

história como se a mesma fosse um histórico de restolhos de 

fatos inócuos, mas uma história dinâmica onde podemos 

analisar conflitos e os superá-los. 

A linguagem não é um fenômeno inatista direcionado 

exclusivamente para a comunicação, mas um processo que 

se dá mediante as necessidades humanas, por isso, a 

linguagem é o meio de compreensão e possibilidade do 
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mundo primitivo e consequentemente das nações conforme 

o método das três eras:  

 

No começo do raciocínio a este respeito, 

coloquemos como primeiro princípio a 

dignidade filológica. Esta é a que os 

egípcios narravam durante o transtorno do 

mundo anterior a eles, a de terem sido 

faladas três línguas, correspondente ao 

número e a ordem das três idades 

transcorridas também antes do seu mundo: 

dos deuses, dos heróis, dos seres humanos. 

Diziam ter sido primeiro a língua 

hieroglífica, vale dizer, sagrada, divina; a 

segunda simbólica ou por sinais, isto é, por 

divisas heroicas; a terceira epistolar, para os 

afastados entre necessidades de sua vida. 

(VICO, 1744, p. 36).   

  

Para Vico o homem é um ser “perturbado” por conta 

da sua atividade perceptiva e a poesia é a estrutura expressiva 

do ser “perturbado” do homem, pois em tal condição o 

homem não expressa uma linguagem articulada e racional. 

Não se trata de pensar a poesia como tradição, ou seja, 

imitação abalada da realidade, mas de perceber os elementos 

de criatividade e originalidade contida na expressão poética.                         

Com isso, a poesia ganha notoriedade metodológica 

ao desenhar a expressão coletiva do nosso passado obscuro. 

Vico mostra bem essa característica quando concebe 

Homero como a representatividade coletiva do povo grego. 

Trata-se de adentrar no mundo dos sentimentos e paixões 

humanas que passam pelo mundo divino e costumes 

religiosos até o desenrolar de uma linguagem articulada 
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vindoura. Por isso, as eras históricas correspondem a 

respectivas formas de linguagem:  

 

Um deles é a sua divisão de todos os tempos 

precedentes em três idades: a idade dos 

deuses, a idade dos heróis e idade dos 

homens. O outro é a sua redução das 

linguagens faladas antes de sua época a três 

tipos, correspondendo respectivamente às 

três idades. Primeiro, a divina, uma 

linguagem muda de hieróglifos ou 

caracteres sagrados. Em segundo lugar, a 

simbólica, consistindo de metáforas, como a 

linguagem heroica. Em terceiro, a demótica, 

consistindo de expressões convencionadas 

para os usos cotidianos da vida (FIKER, 

1994, p.76)  

 

Ressalta-se ainda que não se trata de estágios 

distintos e separados, porque está muito além de uma 

assimilação, mesmo parcial, dos estágios anteriores por parte 

dos que seguem posteriormente.  

O mito aproxima-se da poesia estabelecendo validade 

de compreensão da história. Vico usa o termo “Universais 

Fantásticos” para designar o sentido do mito, que por estar 

desprovido de conceitos, recorre a uma linguagem fantástica, 

similar à poesia, para expressar de alguma forma tramas da 

vida humana em âmbito coletivo e político. Verdades que se 

manifestam nas imagens: 

  

Assim por exemplo, o mito de Ariadne e de 

Teseu expressa as primeiras aventuras 

marinhas: Ariadne representa a arte da 

marinhagem, o fio representa a navegação e 

Dédalo o mar Egeu; o Minotauro é o 
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símbolo do primeiro conflito racial, porque 

é filho de sangue misto; Marte ferido por 

Minerva resume a derrota dos plebeus pelos 

patrícios; a maga Circe alude ao predomínio 

das paixões, desligadas de qualquer 

idealidade. (REALE, 2004, p. 205)  

 

1.6 Sobre o Humanismo de Heidegger e a História 

 

O texto Sobre o Humanismo de Martin Heidegger 

traz uma discussão sobre a relação do ser com o homem e o 

papel do pensamento e consequentemente da linguagem 

nesta relação, que situa o homem na mundanidade e 

consequentemente na própria história.  

Logo no início do texto Heidegger problematiza a 

noção de agir. O agir corresponde às condições históricas 

que Vico expressa na ciência nova como negócios humanos, 

uma história civil e antropológica que expressa o ser-aí 

humano como ser em si, ser com o outro e ser com o mundo. 

Tais características do ser metafísico são marcadas pela 

angústia que submete o ser à compreensão da morte, temos 

na angústia a ideia de um homem abalado que aparece na 

obra de Vico e que solidifica as estases temporais do homem 

existencial em um plano histórico e fundado na ação do ente 

no mundo.  

Por isso o que temos aqui é a possibilidade finita de 

um ente finito, portanto somente os homens podem fazer a 

história e possibilitar o filosofar.  Heidegger afirma que 

conhecemos o agir apenas como o produzir de um efeito, diz 

ainda que a realidade efetiva deste agir é avaliada segundo a 

utilidade que oferece. Mas a proposta de Heidegger é 

diferente, ela aponta para o entendimento da própria essência 
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do agir e tal empreendimento exige radicalidade. A proposta 

de Heidegger situa o homem em uma investigação interna, 

que parte da própria existência do homem e por conta do 

homem como ser para o mundo o transporta para realidade 

dos negócios humanos. 

 

1.7 O Consumar na História 

 

Heidegger entende que a essência do agir está no 

consumar, e consumar de acordo com seu pensamento é 

indagar sobre alguma coisa intentando evidenciar a 

totalidade, ou melhor, a plenitude da essência, do caráter 

distintivo desta coisa. Ele acrescenta também que a 

possibilidade de consumar algo é que este algo “já é”, isto é, 

já está no próprio ser. A história “já é” e realiza-se na ótica 

de Vico em projeto de história ideal e eterna, ou seja, somos 

históricos no aqui e agora que é impresso em um conceito 

universal, que aparece em Vico como os fundamentos de 

uma história universal das nações. 

Realizada esta compreensão das palavras iniciais de 

Heidegger, nós agora podemos nos perguntar: se consumar é 

indagar e evidenciar a plena essência da história, o que 

podemos dizer do pensar histórico? Pois nos parece muito 

claro que consumar (compreendido desta maneira) está 

diretamente ligado ao pensar. O próprio Heidegger entende 

que o pensar diz respeito diretamente à relação do ser com a 

essência do homem, pois o pensar oferece-se ao ser e nessa 

oferta proporciona também ao ser o acesso à linguagem. O 

que é possível articular uma condição do ser-aí humano com 
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a sua essência mais própria que se manifesta no curso da 

história dos homens.  

A afirmação feita por Heidegger de que “a linguagem 

é a casa do ser” leva-nos a entender que o homem também 

habita na casa do ser e segundo ele “os pensadores e poetas 

são os guardas desta habitação”, pois na ação de pensar, eles 

consumam o que ele chama de “manifestação do ser”. 

Heidegger chama atenção para o fato de que esta ação de 

pensar não é transformada em ação somente porque emite 

um efeito, mas a ação é exercida enquanto pensar. A 

“habitação” do ser por meio do viés da linguagem só possível 

mediante a ação do ser-aí no mundo, o que Heidegger 

denomina de visão de mundo e que corresponde a toda 

realização da história humana. 

No pensamento heideggeriano pensar é entendido 

como algo para o ser, ou seja, nas próprias palavras de 

Heidegger: “o pensar é engajamento pelo ser e para o ser”; o 

próprio ser requisita o pensar e este se deixa requisitar para 

dizer a verdade do ser. Nesse momento o texto apresenta 

uma crítica ao modo técnico como o pensar é entendido 

principalmente nas concepções platônica e aristotélica. 

Segundo estas concepções pensar é refletir para pôr em 

prática o produto da reflexão.  

Outra crítica colocada por Heidegger diz respeito à 

própria Filosofia como um saber que tem receio de assumir-

se como não-ciência e por isso empreende uma tentativa de 

justificar-se diante das Ciências, e o faz querendo inserir-se 

na categoria de ciência. Esta situação é fruto da maneira 

técnica de interpretar o pensar que faz com que o próprio 

pensar perca sua essência. Heidegger dá margem para uma 
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filologia do ser, aquilo que permite ao ser identificar-se em 

uma linguagem radicalmente humana e essencial.  

 

1.8 O Poder 

 

Quando o pensar abandona sua essência, na verdade 

ele sai de seu elemento, pois para Heidegger existe um 

elemento que é “aquilo a partir do qual o pensar é capaz de 

ser um pensar”. Este elemento é o poder, isto é, “o que 

propriamente pode”. Podemos dizer que este elemento 

possibilita que o pensar seja. E para Heidegger dizer que o 

pensar pode ser quer dizer duas coisas, primeiro: que o 

pensar é do ser uma vez que ele manifesta-se através do ser, 

segundo: no ato de pertencimento ao ser o pensar 

desempenha o ato de escutar o ser.  Estas duas qualidades - 

que coexistem, que ocorrem simultaneamente - do pensar 

conduzem à máxima heideggeriana: “O pensar é”. E como 

ele efetiva-se na temporalidade, podemos afirmar 

categoricamente, “a história é”. Tal acepção de Heidegger 

aponta para proposta em uma história humana realizada na 

própria história, o que mostra como a ideia de universalidade 

da história das nações aproxima-se do pensamento 

heideggeriano.  

Segundo a explicação contida em Sobre o 

Humanismo quando dizemos que alguma coisa é, estamos 

dizendo que o ser incumbiu-se da essência dessa coisa, o ser 

quer a esta coisa, e “o querer é a essência propriamente dita 

do poder”, este poder não só tem capacidade de fazer, de 

produzir algo, mas é principalmente capaz de “deixar-ser”. 

A possibilidade de alguma coisa ser se dá graças a esta 
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relação entre poder e querer, relação segundo a qual o poder 

tem o querer como essência. Isto nos diz então que o pensar 

é enquanto uma coisa que em sua essência o ser quer e dada 

à relação entre querer e poder o poder realiza o “deixar-ser” 

do pensar. 

No decorrer do texto o autor fala do ser referindo-se 

ao mesmo como “força silenciosa do possível”, alerta que o 

termo possível aqui não se refere à potência enquanto 

essência de um ato da existência, mas refere-se ao ser como 

aquele que impera com seu poder sobre o pensar, e 

consequentemente impera sobre a essência do próprio 

homem, impera sobre a relação do homem com o ser: 

 

[...] O ser como o elemento é a ‘força 

silenciosa’ de poder que quer dizer, isto é, 

do possível. Nossos termos ‘possível’ e 

‘possibilidade’ são, sem dúvida, pensados 

sob o império da ‘Lógica’ e ‘Metafísica’, 

distinguindo-se da ‘atualidade; isto 

significa, a partir de uma determinada 

interpretação – a metafísica – do ser, como 

actus e potentia, distinção que é identificada 

com a de existentia e essentia. Quando falo 

de da ‘força silenciosa do possível’, não me 

refiro ao possibile de uma possibilitas 

apenas representada, nem à potentia 

enquanto essentia de um actus da existentia, 

refiro-me ao próprio ser que, pelo seu 

querer, impera com seu poder sobre o pensar 

e, desta maneira, sobre a essência do 

homem, e isto quer dizer, sobre a relação do 

homem com o ser. (HEIDEGGER, 1979, p. 

349) 

 

Anteriormente a essas palavras, expostas acima, 

Heidegger faz uma crítica ao que ele chama de “ismos” 
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através da exposição de uma possível pergunta do leitor: 

“Você pergunta: Como tornar a dar sentido à palavra 

Humanismo”? Ao que ele mesmo responde com outra 

indagação: “Pergunto-me se isto é necessário” e a seguir 

aponta o efeito negativo da existência dos “ismos” (do qual 

a própria expressão huma-“nismo” é um exemplo) que 

rotulam o pensar que acaba por sair de seu elemento, deixa 

de ser pensar originário.  

Depois avançando no texto Heidegger diz que ao sair 

de seu elemento o pensar encontra uma compensação para 

este dano, que é valorizar-se como tékhne, ou seja, como 

ferramenta útil para a formação, isto quer dizer que o pensar 

passa a ser algo próprio da vida acadêmica e inclusive a 

Filosofia – que os gregos nem rotulavam de filosofia – deixa 

de ser um pensar para se tornar algo com que devemos nos 

ocupar, daí as palavras de Heidegger: “Não mais se pensa: a 

gente se ocupa com ‘Filosofia’”.  

Segundo Heidegger a opinião pública alimenta e 

dissemina a ideia de pensar pautada na necessidade do 

pertencimento a cadeia dos “ismos”, ele fala até mesmo em 

uma “ditadura da opinião pública”; porém diz que a 

“existência privada” não dá conta de reverter a situação e 

apenas nega o que é público, ela inclusive é subjugada da 

opinião pública, assim acaba acontecendo com a própria 

linguagem que passa a ser simplesmente uma servidora de 

comunicação.  

A opinião pública acaba sendo então responsável pela 

formulação de sanções que dizem e decidem o que é ou não 

compreensível. Dessa maneira Heidegger conclui que se a 

opinião pública através do domínio da subjetividade esconde 
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a verdade do ser desconsiderando a história “que é” e dessa 

maneira o pensar sai de seu elemento bem como a linguagem 

torna-se mero instrumento para a comunicação, estamos 

então diante de um desafio fundamental: refletir de maneira 

menos superficial a própria linguagem.  

Isso quer dizer que devemos perguntar – como o 

próprio Heidegger indica que o faz em sua obra Ser e Tempo 

– em que modo de ser a linguagem é: “[...] É somente por 

isso que Ser e Tempo (§34) contém uma indicação para a 

dimensão essencial da linguagem toca a simples questão que 

pergunta, em que modo de ser, afinal a linguagem enquanto 

linguagem é, em cada situação.” (HEIDEGGER, 1979, 

p.349) 

A tarefa, pois de pensar a linguagem de modo 

diferente sem esvaziá-la de sua essência é segundo 

Heidegger pensá-la como a “casa da verdade do ser”, isto 

quer dizer, esta nova reflexão sobre a linguagem não 

pretende simplesmente pensá-la como algo pelo qual eu 

esclareço uma ou outra questão, antes deseja conduzir-nos 

para o âmbito da essência da linguagem, ou seja, para o 

âmbito do seu modo de ser. Que é admitida na obra de Vico 

como a possiblidade autêntica de elucidar a natureza das 

nações e coloca-la em curso. No entanto, as controvérsias e 

paralelismos entre Vico e Heidegger não se encerram na 

consideração da linguagem que ambos apontam em suas 

obras, mas na possível relação entre os universais fantásticos 

viquiano e a linguagem poética Heideggariana. Vejamos, 

portanto, a análise apontada por Ernesto Grassi. 
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1.9 Vico e Heidegger 

 

 Para Ernesto Grassi a arbitrariedade que podem 

aparecer entre Vico e Heidegger é posta em questão na 

medida em que se especula o paralelismo entre Marx e Vico.  

Com isso, Podemos analisar uma exposição que relacione 

existencialismo e marxismo como mote de abordagem para 

o pensamento heidegarriano.  

Uma das propostas do pensamento de Ernesto Grassi 

é demonstrar a importância que o existencialismo 

heidegaariano e marxismo têm no pensamento viquiano, o 

que pode exercer importância crucial direcionada ao 

humanismo histórico de Vico.  

 

Vico, como foi exposto anteriormente, 

critica a metafísica exposta por Descartes 

em função do seu humanista, portanto Vico 

refuta o cartesianismo. Marx, por sua vez, 

nega o idealismo hegeliano, e deduz a 

realidade e historicidade a priori de forma 

dialética. E Heidegger crítica à premissa do 

problema da verdade vindo da metafísica 

Ocidental, e defende uma radical 

transformação na tradição. (GRASSI, 1999, 

p. 219) 

 

Conforme Grassi, Vico substitui a racionalidade de 

Descartes pela filosofia crítica dos universais fantásticos em 

função dos processos históricos. Marx concentra o seu 

pensamento, em uma mediação com a realidade, com raízes 

na historicidade. Heidegger repensa a metafísica tradicional, 

que se inicia com o problema do verdadeiro, como uma 

ontologia do descobrimento, em que o pensamento 
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imaginativo, focado na poesia, assume uma função 

estritamente filosófica. Deste resultado, Grassi aponta o 

caráter humanista histórico entre Vico e Heidegger.  

 

O pensamento viquiano culmina na tradição 

filosófica humanista, Revelado na função 

originária da linguagem poética, 

descobrindo assim, uma possível 

aproximação de Heidegger, desta 

perspectiva funda-se a razão do pensamento 

humanista. (GRASSI, 1999 p. 220) 

 

Para compreendermos tal discussão faz-se necessário 

compreender o valor especulativo das teses heideggariana e 

o sentindo da linguagem poética sobre a linguagem racional, 

que está enraizada em sua teoria ontológica que distingue o 

ser dos entes. Daí a problemática levantada por Grassi 

consiste na conexão teórica entre a diferença ontológica de 

Heidegger e os universais fantásticos de Vico. 

Marx critica a dialética metafísica de Hegel, sustenta 

que a teoria do trabalho como mediação da natureza é 

desenvolvida a partir da realidade dos seres, que apresentam 

características materialistas. Segundo Grassi, Vico e 

Heidegger aborda tal problema de maneira muito mais 

radical, fazendo o seguinte questionamento: “Em qué reino 

original aparece el significado del trabajo, el caráter social y 

la historicidad del hombre?” (GRASSI, 1999). Na análise do 

pensamento de Vico tal pergunta é respondida mediante o 

uso da função originária da imaginação e com os atos 

espontâneos. Em Heidegger, por conta da sua proposta de 

uma reformulação da metafísica Ocidental, considera a 
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origem da imaginação e pensamento metafórico como meios 

substanciais ao pensamento racional.  

Para Heidegger a metafísica tradicional, portanto, 

racionalista, ignora a pergunta sobre o descobrimento do ser. 

As indicações de Grassi mostram a importância do 

pensamento humanista de Vico, enraizado na tradição 

humanista de Heidegger. O que mantém o caráter original do 

humanismo direcionado ao descobrimento do ser.  

Tendo investigado os paralelismo entre Vico e 

Heidegger a partir do humanismo histórico, percebemos as 

relações entre o homem e a história, o que nos leva a 

questionar sobre o sentido da história. O homem aparece na 

história como um dos motes do seu processo, mesmo nas 

teorias teleológicas da história, o homem tem seu papel 

singular. Portanto, somos levados a problematiza em que 

sentido a história desenvolve o seu curso.    

 

1.10 O sentido da história 

  

As prelações Hedeggarianas sobre a reformulação da 

metafísica tradicional instigou Karl Löwith a desenvolver 

especulações filosóficas de caráter antropológico e histórico.  

Löwith considera a importância de uma nova abordagem do 

humano e funda uma problemática em torno da filosofia da 

história. 

 Na análise do sentido da História, Löwith aponta que 

o cisma levantado pela filosofia da história na modernidade 

em relação à filosofia da história de caráter linear (Teologia 

da história) consiste em transportar o eixo teológico para o 
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eixo transcendental. Diz-nos o autor na introdução do 

Sentido da História: 

 

 (...) o termo ‘filosofia da história’ é 

empregue com o sentido de uma 

interpretação sistemática da história 

universal de acordo com um princípio 

segundo o qual os acontecimentos e 

sucessões históricas se unificam e dirigem 

para um sentido final. Considerada nesta 

acepção, a filosofia da história está, no 

entanto, na total dependência da teologia da 

história, em particular do conceito teológico 

da história como história de realização e 

salvação (LÖWITH, 1977, p.15).  

 

Assim, considerando Vico e Heidegger na 

perspectiva de Löwith, a história é um processo, onde o 

primeiro enfatiza a providência e o segundo a metafísica 

subjetiva, o que comprova a substituição dos termos e 

submissão da história a um plano teológica.  

 No entanto, por conta de uma necessidade postulada 

cientificamente na modernidade, o sentido da história não 

consiste em uma consciência histórica no âmbito 

escatológico da fé no corpo místico de Cristo. Por isso, a fé 

da iluminação divina de Agostinho centralizada no progresso 

divino é substituída na modernidade pelas exigências da 

razão direcionada ao progresso da humanidade:  

 

Opondo-se a esta corrente de que o 

pensamento histórico propriamente dito 

começa apenas na época moderna, com o 

século XVIII, o esboço que se segue procura 

demonstrar que a filosofia da história se 

inicia com a fé hebraica e cristã numa 
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realização e termina com a secularização do 

seu esquema escatológico (LÖWITH, 1977, 

p.16) 

 

 O pensamento de Löwith fundado na secularização 

da filosofia da história em âmbito teológico é confirmado na 

problematização do próprio significado do sentido. Em uma 

posição crítica, podemos perceber na abordagem de Löwith, 

que o sentido, ao ser posto como meio unificador e causa 

transcendental, não deixaria de expor uma finalidade para 

história, ou seja, conduzir o desenvolvimento histórico a 

consolidação da sua definição suprema.  

 Em tese, o posicionamento de Karl Löwth aponta 

para a crise na tradição, onde Heidegger está inserido por 

propor uma nova metafísica como vimos anteriormente, no 

entanto, há uma eclosão de discussões metodológicas nas 

academias que atenua para crise na tradição. Por outro lado, 

temos na proposta “invertida” de Löwth uma crítica às 

concepções modernas da história, a qual o homem foi auto 

representado durante séculos. O certo do pensamento de 

Löwth é que a sua crítica elucidou a importância de 

problematizarmos acerca daquilo que conhecemos como 

filosofia da história.  

 

CONCLUSÃO 

 

Vico desempenhou notável alcance sobre os 

pensadores que o sucederam, como podemos observar 

claramente em grandes pensadores. Também foi marcado 

por grandes filósofos que o antecederam, sobre tudo o 

espírito do renascimento, que trazia a luz de um novo 
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filosofar no esplendor da cultura grega e romana. Atraído por 

autores clássicos, como Platão e Tácito; fortemente marcado 

pelos anais de discussão de sua época, como Descartes, 

Bacon, Hugo Grócio, Jean Bodin, etc.  

 O pensamento de Vico e sua repercussão é fruto de 

uma longa jornada acadêmica, com limites e superações que 

ganha seu apogeu na Ciência Nova, a compreensão de uma 

história que ao fundar-se na universalidade das nações situa 

o homem na sua centralidade mais essencial. O mundo civil 

é o mundo dos homens, trata-se de um novo olhar sobre as 

atividades sociais do homem, o humanismo da ação humana 

no mundo construído e desenvolvido pelos próprios homens. 

 A compreensão da ação humana se dá na história por 

meio da união entre filosofia e filologia, que aparecem como 

o mote interpretativo da natureza das nações. Tal união 

articula-se com a gnosiologia viquiana de que os homens só 

podem conhecer aquilo que se manifeste no seu domínio. Por 

isso, ao olhar as três épocas da história, Vico, mostra o 

quanto é possível elucidar a história e compreender o próprio 

homem na fundação e natureza sociável.  

 Heidegger propõe na sua filosofia um novo olhar 

sobre a metafísica, a saber, uma metafísica da subjetividade 

que percebe na ciência e no seu imperativo, a técnica, que 

conclama a ciência, como o condicionamento da existência 

do ser-aí humano como estrutura convencional que não 

efetiva a liberdade do homem, que se encontra na sua 

estrutura fundamental mais interna e essencial. Em tal 

análise, percebemos claramente a importância do 

humanismo e da história como metodologia que parte do 
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homem para resolver os problemas que estão ligados ao 

próprio homem. 
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CAPÍTULO 3 

 

O MEDO E A ANGÚSTIA: O “HOMO HOMINI LUPUS” DE 

THOMAS HOBBES E O “SEIN UND POLIS” DE MARTIN 

HEIDEGGER 

 

 

José Lucas de Omena Gusmão2 

Lana Lisiêr de Lima Palmeira3 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O intuito deste trabalho é, a princípio, mostrar 

genericamente a formação da sociedade civil no pensamento 

de Thomas Hobbes, bem como as possíveis relações 

existente entre sua teoria política e o pensamento político de 

Martin Heidegger. Serão tratados suscintamente elementos 

da vida dos autores e suas posturas políticas perante o cenário 

social de suas épocas. 

                                       
2 Graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Alagoas – UFAL. 

Mestre em Filosofia da História pela Universidade Federal de Sergipe – 

UFS com projeto de mobilidade na Universidade São Paulo – USP. 

Atualmente é doutorando em educação na área de filosofia e ensino da 

UFAL. Professor efetivo do Instituto Federal de Alagoas - IFAL 
3 Graduada em Direito pelo Centro de estudo superior de Alagoas – 

CESMAC; Graduada em Filosofia pela faculdade entre Rios do Piauí – 

FAERPI. Mestra em educação pela Universidade federal de Alagoas – 

UFAL. Atualmente é doutoranda em Educação Brasileira pela Universidade 

Federal de Alagoas, vice-diretora e docente da Faculdade da SEUNE e professor 

substituta da UFAL. 
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Em seguida, vamos discorrer sobre o conceito de 

medo em Hobbes, e o conceito de angústia em Heidegger, 

que segundo a nossa interpretação, apresenta características 

filosóficas de “âmbito existencial”, o que aproximaria os 

autores teoricamente. Para facilitar a compreensão do texto, 

o mesmo será dividido em temas, mais uma conclusão. Os 

temas tratarão de Hobbes e em seguida de Heidegger. 

O primeiro tema tratará sobre o pensamento 

epistemológico de Hobbes e sua relação com Galileu e 

Bacon, o que foi decisivo na formação do seu pensamento 

político e estrutura didática da sua obra. No segundo tema, 

será analisado o nascimento do estado a partir do medo e da 

morte. Os conceitos de medo e morte serão interpretados 

como elementos da filosofia de Heidegger, que ao tratar 

sobre as particularidades do ser-aí, situa o homem como um 

ser-para-a-morte motivado pela angústia. No terceiro tema, 

mostraremos como a razão é capaz de determinar as nossas 

ações para desenvolvermos um aparato jurídico que se 

desenvolve na realidade fática. Consequentemente, a nossa 

especulação nos levará para o tema do pacto social e poder 

absoluto em um viés próprio do contratualismo e sua 

aproximação com o conceito de solicitude de Heidegger. 

O primeiro tema referente ao pensamento de 

Heidegger investigará brevemente a sua relação com o 

nazismo, mostrando, assim, que o filósofo participou 

diretamente de atividades políticas de sua época. No segundo 

momento, iremos nos apropriar dos conceitos de ser-aí e ser-

com-o-outro, próprio da filosofia “existencialista” de 

Heidegger como mote de uma possível análise política do 

autor. Em seguida, mostraremos como o movimento do ser-
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aí ligado à morte pode gerar uma comunidade social, no 

entanto, uma comunidade de “isolados”. E, por último, 

discorrer sobre o conceito de polis, que, segundo Heidegger, 

não exerce somente uma função social, mas uma 

particularidade do ser humano na sua subjetividade. 

Por fim, na conclusão, pretendemos constatar 

brevemente as consequências da nossa análise, 

problematizando se de fato é pertinente usar dos conceitos da 

filosofia política de Hobbes confortando-os com o 

pensamento de Heidegger, precisamente no medo e na 

angústia.  

 

1.1  Thomas Hobbes: o “Galileu” da filosofia política 

 

Em virtude dos conflitos da sua época, Thomas 

Hobbes nasceu prematuramente em 1588. Afirma Thomas 

Hobbes, em sua autobiografia, que sua mãe, por conta das 

guerras, junto a ele, dera à luz como irmão gêmeo o medo. O 

que embora pareça anacrônico é o mote do pensamento 

político do autor, pois sua defesa ao absolutismo é 

consequência dos conflitos da sua época. Hobbes assumiu 

posicionamentos políticos em detrimento de seus estudos ao 

tornar-se o preceptor de Carlos II.    

Em 1634 conheceu pessoalmente aquele que fundaria 

a ciência moderna em seu caráter empírico, a saber, Galileu. 

Tal proximidade pela ciência moderna florescente fez 

Hobbes assumir radicalmente sua paixão pela epistemologia 

racionalista do cartesianismo, focada na revolução científica 

e o pensamento utilitarista do saber disseminado pela obra de 
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Bacon, o qual conheceu profundamente por fazer parte do 

círculo de Bacon. 

Mas é radicalmente considerável que a sua maior 

influência tenha sido a física de Galileu, no curso das suas 

obras, fica claro a sua pretensão de ser o “Galileu” da ciência 

política. Segundo Hobbes, a física pensada como teoria do 

movimento não foi analisada adequadamente antes de 

Galileu, da mesma forma que a filosofia civil não foi posta 

antes da sua obra De cive. 

Forte crítico do pensamento medieval, Hobbes 

defende um novo momento para a filosofia, focando seus 

estudos nos seguintes aspectos: a importância da obra de 

Galileu, a defesa de uma nova ciência do estado originada na 

teoria galileana e inutilidade da filosofia grega e cristã. Por 

isso, os filósofos proclamadores da nova filosofia4 devem 

aniquilar definitivamente o monstro da metafísica que 

aterroriza os portões do inferno com as suas diversas formas, 

o que implica na separação radical entre filosofia e religião.  

A nova filosofia, para Hobbes, é centralizada no 

“corpo”, não na alma ou em Deus. O corpo, para Hobbes, é 

natural inanimado, natural animado e natural artificial. Um 

trata dos objetos, o outro da vida em movimento, portanto o 

homem, e o último do estado. Tal tríade hobesiana funda o 

curso das suas obras: De corpore, De Homine e De Cive.  

Nossa discussão será desenvolvida no corpo 

artificial, por isso, analisaremos o pensamento político de 

Hobbes para pensar o seu conceito de estado e compreender 

como se dá a sociedade humana. Em seguida, iremos mostrar 

                                       
4 Referente à filosofia moderna, que surge como crítica a metafísica 

escolar.  
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que o medo hobesiano e a angústia heideggariana são fortes 

elementos “psíquicos” capazes de entrelaçarem-se na vida 

pública.   

 

1.2 O nascimento do estado no medo e na morte 

 

 As premissas que originam a sociedade e o estado são 

determinadas pela morte, pois a auto conservação da espécie 

é o consequente necessário da morte. Por conta da realidade 

eminente da morte, temos um primeiro bem, que é a vida. A 

vida deve ser preservada, e para tanto faz-se necessário 

estabelecer “justiças” e “injustiças” a partir de tal fatalidade. 

Não são os valores eternos, mas as necessidades da fatalidade 

que gera uma possível vida social. Hobbes não apenas 

desenvolve um conceito de socialização, mas uma estrutura 

teórica “existencial”, no sentido de peculiaridade da vida 

humana, pois a conservação da espécie é uma necessidade 

singular e comum a todos os seres humanos. Uma 

manifestação do ser humano na sua realidade própria.  

 Vamos analisar o último elemento da tríade 

hobesiana mostrando o seu antagonismo ao pensamento de 

Aristóteles. Para o filósofo grego, o “homem é um animal 

político", sua constituição se dá na polis por meio da 

natureza. É da natureza do homem viver em uma sociedade 

politicamente organizada, ou seja, os homens são unidos por 

uma natureza comum. Para Hobbes, diferente de Aristóteles, 

não existe uma natureza comum que guie o homem na vida 

social, pelo contrário, os homens são diferentes e isolados no 

egoísmo.  
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 Os homens não são ligados uns aos outros, são seres 

isolados, percebemos aqui que Hobbes considera o homem 

na sua particularidade, não existe uma doxologia voluntária 

entre os homens. O que existe entre os homens, diferente dos 

animais, é um estado de contestação. O bem dos animais 

particularmente não é distinto do bem comum, já entre os 

homens, o bem particular é distinto do bem comunal. Entre 

os animais não há possibilidade de insatisfação na vida 

coletiva, entre os homens, a insatisfação é constante, motivo 

de conflitos e guerras. A condição de morte é possível 

somente aos homens, podemos afirmar que o homem é o 

único ser “mortal”, ao passo que é o único que, por meio da 

linguagem e da razão, é capaz de ter consciência de morte. O 

medo hobesiano aproxima-se da angústia de Heidegger na 

medida em que situa o homem na sua realidade fática, um-

ser-para-morte. Tal abordagem Hobesiana nos leva a 

problematizar o nascimento do estado, portanto, por que e 

como nasce o estado?  

 A realidade fática5 do homem em Hobbes, ou seja, a 

natureza própria do homem, é uma realidade de “guerra de 

todos contra todos”. Cada homem tende, na sua 

particularidade, a se apropriar daquilo que seja necessário a 

sua sobrevivência, a sua necessidade de conservação por 

conta da sua consciência de morte. Indubitavelmente, cada 

indivíduo é dotado de direito e acesso ao mundo, em uma 

                                       
5O emprego do conceito da realidade “fática” da filosofia de Heidegger 

é colocado no uso que nós fazemos das condições próprias da existência 

do homem. Pois, a teoria da natureza do estado em Hobbes remete a uma 

série de discussões ligadas a psicologia. Como referência de 

psicologismo hobessiano, podemos citar a obra “o mal estar da 

civilização” Sigmund Freud. 
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linguagem heideggariana, um-ser-no-mundo. O ser-no-

mundo é consequência das particularidades da existência e 

não uma qualidade natural, não há um condicionamento 

determinado pela natureza, por isso os homens tendem a 

dominar uns aos outros, o que em Heidegger é justificado na 

solicitude substitutiva-dominadora, o que iremos expor mais 

adiante.   

 Em tal análise podemos elucidar o que seja de fato o 

homo homini lupus6. Não se trata de um posicionamento 

espantoso e pessimista da condição moral do homem, 

comumente colocado por alguns, mas uma verificação lógica 

direcionada a vida em sociedade, uma análise com o intuito 

de apaziguar os conflitos de estado, pois nessa condição de 

“lobo”, o homem põe em risco o seu bem originário, que é a 

vida. O homem está jogado no mundo, exposto ao iminente 

perigo da morte violenta. Ao dedicar-se ao trabalho, o seu 

fruto também estaria em risco, também as artes estariam 

condenadas.Em tese, o homem de Hobbes é o homem 

solitário, o que em Heidegger é expresso no ser-aí do homem 

envolvido na angústia, “medo” constante da morte.  

 Mas a consciência de morte possibilita a saída do 

aterrorizante medo da violência brutal, pois “consciência” 

implica razão, o ser-aí, como demonstra Heidegger, é a 

possibilidade de um ente finito que se reconhece na própria 

finitude. Temos a razão e a condição fática aplicada como 

instinto no pensamento de Hobbes.  

 

                                       
6 “O homem é um lobo para o próprio homem”. A frase usada por Hobbes 

é autoria do pensador romano, Plauto.  
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“(...) um preceito ou regra geral estabelecido 

pela razão, mediante o qual se proíbe a um 

homem fazer tudo o que possa destruir sua 

vida ou priva-lo dos meios necessários para 

preserva-la, ou omitir aquilo que pense 

contribuir melhor para preserva-la.” 

(HOBBES, 1992, p.74) 

 

Por isso, no pensamento hobesiano, há uma forte 

tendência do instinto humano querer salvar a vida e recorrer 

aos elementos básicos de conservação. Já a razão exerceria 

uma função instrumental7 de potencialidade, capaz de gerar 

o desejo implícito do homem, a trajetória que leva o homem 

solitário ao contrato social.  

 

1.3 Racionalização da natureza: o estatuto legislativo originado na 
realidade fática 
 

Da razão foi possível ao homem desenvolver um 

estatuto legal, ou seja, ordenar um conjunto de “leis da 

natureza”, consequência da realidade fática calcada, em 

Hobbes, na racionalização do egoísmo, que como 

manifestação do ser-aí é pensada como as regras de 

conservação efetivada pelos instintos. A lexnaturalis8é uma 

determinação universal dada pela razão que destina o homem 

a agir em conformidade com o seu desejo de 

autopreservação. Tais regras são os fundamentos da vida 

social do ser-aí-com-o-outro. Para Hobbes, a regra mais 

universal é o esforço da paz. No De corpore, Hobbes discorre 

                                       
7 Como veremos a seguir, é posta por Heidegger como uma característica 

da mundanidade realizada no ser-aí consigo e com o mundo. 
8“Uma lei de natureza” 
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sobre a regra da renúncia ao direito de tudo, referente ao 

estado de natureza, no qual, pelo fato de tudo ser acessível a 

todos, se dá os conflitos: 

 

Mas – como, em sua maior parte, os homens, 

ainda que eventualmente reconheçam tais 

leis devido a seu perverso desejo de 

vontades imediatas, são totalmente inaptos 

para observá-las -, se por ventura alguns, 

mais humildes que os demais, viessem a 

exercer aquela eqüidade e disposição de se 

mostrarem úteis que a razão ordena, 

certamente não estarão sendo racionais 

adotando uma tal atitude caso os outros não 

se portem da mesma forma. Alias, assim não 

conseguirão paz para si mesmos, mas uma 

certíssima e pronta destruição, e portanto 

quem cumprir a lei se torna presa fácil de 

quem a viola. Por conseguinte, não se deve 

imaginar que a natureza ,ou seja, a razão 

obrigue os homens no estado de natureza a 

observar todas aquelas leis, se os outros não 

a respeitarem. Enquanto isso estamos 

obrigados a uma disposição mental no 

sentido de cumpri-las, sempre que sua 

observância parecer levar ao fim para o qual 

elas foram feitas. E disso devemos pois 

concluir que a lei de natureza sempre e em 

toda a parte obriga em fórum interno, ou na 

corte da consciência, mas nem sempre em 

fórum externo, e neste apenas quando puder 

ser cumpridas com segurança.” (HOBBES, 

1974, p. 70). 

 

 Uma vez renunciado o direito a tudo, faz-se 

necessário o cumprimento do acordo estabelecido. A partir 

de tal premissa nascem as “justiças” e as “injustiças”. A 

justiça é o cumprimento do acordo e a injustiça a sua 
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transgressão. A partir de tais nuances, surge em Hobbes toda 

uma estrutura legislativa. Brevemente iremos expor como tal 

sistema desenvolveu-se.  

 Os benefícios recebidos devem ser restituídos sem 

consentimento. Daí surge a gratidão e a ingratidão. 

Estabelecidos tais critérios, os homens devem adaptar-se uns 

aos outros a ponto da punição não ser centralizada no 

passado criminoso, mas nas consequências de tal postura no 

futuro. Não se pode usar nem das palavras e nem dos atos 

para desprezar o outro, pois cada homem deve reconhecer o 

outro igual a si por natureza. O que culmina na máxima 

universal de que cada homem deve agir legalmente naquilo 

que seja benéfico para ele e para o outro, e os juízes julguem 

os indivíduos com equidade. A partir daí, Hobbes discorre 

sobre o direito positivo como o mote do contrato 

estabelecido, o que vai sustentar o conceito de “pacto social”.   

 

1.4 O “pacto social” e o absolutismo 

 

As leis, a partir delas mesmas, não são suficientes 

para formar uma sociedade organizada e instituída. Precisa-

se de um poder estabelecido para fazer os homens cumprí-

las, o que em Heidegger seria fazer o ser-aí acontecer com o 

outro na mundaneidade. Para Hobbes, é necessário intimidar 

com a “espada”, com o intuito de efetivar a práxis legislativa. 

Não deixando escapar o que a lei contratual pode garantir aos 

indivíduos, os homens. Esses abrem mão da capacidade de 

cuidar de si e transfere para um terceiro. Um único “homem” 

formado por uma assembleia de indivíduos com a capacidade 

de representar o poder delegado pelos homens de uma 

sociedade: 
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“(...) a convergência de muitas vontades 

rumo ao mesmo fim não basta para 

conservar a paz e promover um defesa 

duradoura, é preciso que, naqueles tópicos 

necessário que dizem respeito à paz e 

autodefesa, haja tão somente uma vontade 

de todos os homens. Mas isso não se pode 

fazer, a menos que cada um de tal modo 

submeta sua vontade a algum outro (seja ele 

um só ou um conselho) que tudo o que for 

vontade deste, naquelas coisas que são 

necessárias para a paz comum, se havido 

como sendo vontade de todos em geral, e de 

cada um em particular.” (HOBBES, 1992, p. 

108). 

 

O pacto social, em Hobbes, não é consequência de 

um acordo feito pelos súditos ao soberano, mas, pelos súditos 

entre si. Trata-se de uma consequência que mantém aquilo 

que pretendemos, a saber, uma relação do pensamento 

hobesiano com a “analítica existencial” de Heidegger. 

Aquele que recebe o poder no pacto social, o 

soberano, continua fora do pacto, pois o mesmo é o único 

que mantém o poder estabelecido pelos súditos no pacto 

social. Para Hobbes, o soberano não pode entrar no pacto, 

pois a entrada do mesmo não acabaria com as guerras civis, 

consequência dos paradoxos gerados na organização do 

poder. O poder do soberano é absoluto, ou seja, Hobbes 

radicaliza o poder do estado, o que antes era determinado 

pelo direito divino, como na idade média9, passou a ser 

                                       
9 O representante mais significativo do direito divino absoluto, portanto, 

numa teocracia, foi o governo do papa Inocêncio III, que pretendia o 

governo de todas as coisas. A ordem dos franciscanos combateu o poder 
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determinado pelo pacto social. Tal pacto, embora dote de 

poder o soberano, visa os elementos fundamentais para 

manter os homens em uma sociedade possível, que garanta 

propriedade e conservação da vida aos seus cidadãos: 

 

“(...) quando de todos os homens há uma só 

vontade, esta deve ser considerada como 

uma pessoa, e pela palavra uma deve ser 

conhecida e distinguir-se de todo os 

particulares, por ter ela seus próprios 

direitos e propriedades. Por isso, nenhum 

cidadão isolado, nem todos eles reunidos, se 

excetuarmos aquele cuja vontade aparece 

pela vontade de todos, deve ser considerado 

como sendo uma cidade. Uma cidade, 

portanto, assim como a definimos, é uma 

pessoa cuja vontade, pelo pacto de muitos 

homens, há de ser recebida como sendo a 

vontade de todos eles; de modo que ela 

possa utilizar todo o poder e as faculdades 

de cada pessoa particular, para a 

preservação da paz e a defesa comum.” 

(HOBBES, 1992, p. 109).  

 

Por não participar do pacto, o soberano detém poder 

total sobre o direito dos cidadãos. O soberano está acima do 

direito, isso significa que ele pode julgar, interferir em 

decisões e proibir ideias conforme ele pense ser conveniente. 

Ao ter o poder total, o mesmo, em nome do estado soberano, 

pode intervir nas matérias religiosas. O poder do estado é 

total em todas as coisas.  

                                       
absoluto do papa. O modelo de Inocêncio III influenciou os modelos 

absolutistas dos estados modernos.  
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Embora a crise do absolutismo dada pela revolução 

francesa tenha modificado as suas estruturas políticas, não 

podemos nos abster que tal teoria tenha deixado as suas 

ruínas na formação política da modernidade. No século XX, 

quando a humanidade conhecera o espírito das “luzes”, a 

razão propagada no humanismo e no direito dos homens, 

deu-se uma retomada do poder total do soberano, 

obviamente distinto dos moldes da modernidade hobesiana. 

No entanto, armados com as armas de que o estado é único, 

irrevogável e absoluto, os regimes políticos totalitários 

disseminaram-se em toda Europa e influenciaram 

ideologicamente modelos de ditadura em todo o mundo 

contemporâneo. É nesse cenário que o filósofo alemão 

Martin Heidegger assumiu o maior paradoxo da sua vida 

social e acadêmica a torna-se o reitor da faculdade de 

Freiburg no apogeu do Nazismo.  

 

1.5 “Heil Hitler”: Heidegger entre o bem o mal 

 

“O próprio Führer, e só ele, é a realidade alemã de 

hoje e do futuro, assim como a sua lei" (Martin Heidegger, 

na exortação aos estudantes. Sexta feira, 03 de novembro de 

1933). 

 Durante o ano de 1933, Heidegger assumiu o 

comando da faculdade de Freiburg ao filiar-se ao partido do 

Nacional Socialismo (Nazismo). Durante esse ano, o filósofo 

da floresta negra deixou-se orientar pela exortação do “Heil 

Hitler”, enaltecendo o discurso nacionalista e proclamando 

publicamente a sua adesão a uma linguagem nazista que, 
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segundo os seus críticos, perpassam a sua mais célebre obra, 

o ser e tempo.  

 Não obstante de outros pensadores que transcorrem 

desde Platão até os contemporâneos, Heidegger enquadra-se 

no grupo dos filósofos que defenderam ideologias políticas 

de natureza gananciosa. A saber, podemos citar as relações 

entre Platão e Dionísio da Siracusa, Aristóteles e Felipe II da 

Macedônia, o pensamento dos filósofos do medievo e o papa 

e a defesa das Monarquias modernas por grandes pensadores 

como Maquiavel e Hobbes.  

 É necessário investigar suas obras e evitar posturas 

de “defesa” e “ataque”, que muitas vezes sucumbem o 

pensamento do autor. Não desejamos anular o fato histórico, 

mas considerá-los a ponto de investigar uma possível 

filosofia política de Heidegger e de como o pensamento do 

autor, que ao filiar-se ao partido nazista, o fez em nome do 

povo alemão.  

 Consequentemente, temas colocados pela 

modernidade, precisamente na filosofia de Hobbes, retornam 

no questionamento da analítica existencial direcionada ao 

povo, ao político e ao filósofo que fala em nome do povo. Ao 

tentar reformular a questão do “ser”, acreditando que a 

mesma não foi posta de forma adequada pela tradição, 

Heidegger propõem-se a discutir a natureza do homem, que 

se dá por meio do ser consigo, com o outro e com o mundo, 

portando, dentro dos motes da sociabilidade e da política.  
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1.6 O ser-aí e o ser com o outro 

 

 O ser-aí é possível na medida em que é um ser com 

o outro. No pensamento de Heidegger, o outro se manifesta 

a partir do mundo. O “eu”, traduzido em “eu sou”, não se dá 

na realidade exclusiva da particularidade, como se o “outro” 

estivesse ausente, esperando a chegada do “eu” como tal para 

realizar a realidade do “tu”. O mundo não é somente a 

adjacência do ser-aí “isolado”, mas mundo realizado na 

interação, ou seja, um mundo que se dá em um instrumental. 

Segundo Christian Dubois10, o outro nos é possível na 

manifestação do instrumental: 

 

O outro já está presente na proveniência 

implícita do instrumento, produzido por um 

outro, na destinação da obra, na adequação 

das paredes da oficina, e se todas estas 

referências faltam a Robinson em sua ilha, 

só lhe faltam sobre a base do seu ser com o 

outro” (DUBOIS, 2004, p. 183). 

 

 O que é o outro? O outro, como foi dito, manifesta-

se no mundo por meio da sua atividade. O meu “eu” não é 

dado a mim mesmo espontaneamente, mas como um ser 

circundado no mundo, um ser no mundo. O outro está 

presente para mim, assim como eu estou presente para mim. 

Mas, o que seria esse ser com o outro? Segundo Heidegger, 

tal realização do ser com o outro se dá por meio da solicitude 

                                       
10Estudioso francês de Heidegger. Formado pela 

Écolenormalesupérieure de Fontenay-aux-Roses-Saint-cloud, leciona 

filosofia em Dijon. 
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que caracteriza o outro como o fundamento da minha própria 

existência.  

 Dizer que sou com o outro implica a minha 

participação no outro e a participação do outro em mim, pois 

é a partir da minha relação com o próprio “de mim” que se 

funda a interação com o próprio do outro. As solicitudes 

heideggarianas subdividem-se em duas formas: substitutiva-

dominadora e antecipadora-libertadora  

 A substitutiva-dominadora consiste no fato de que eu 

posso substituir o outro para realizar, na minha ocupação, 

atividades que poderiam ser do outro. Em tal substituição se 

dá o “domínio” do outro. A dominação apontada por 

Heidegger não se manifesta no plano pessoal, como uma 

relação que se dá entre o senhor e o escravo, mas se dá no 

espaço impessoal. Tal solicitude é ocasionada no espaço 

público, onde a atividade civil funda-se na impessoalidade 

que cada qual dá a si mesmo. Em tal pensamento, é possível 

perceber uma nítida relação entre filosofia e política no 

pensamento de Heidegger, de forma que podemos até ousar 

dizendo que tal conceito aproxima-se da ideia de contrato 

estabelecida por Hobbes, pois, é na impessoalidade que abro 

mão do cuidado de mim para transportá-lo para o outro, ou 

seja, eu estabeleço o direito de ser governado, portanto de ser 

“dominado”. Heidegger não encerra o espaço público no 

âmbito da “dominação”. Para o autor, é possível existir em 

tal ralação um posicionamento que não apenas gera o 

“domínio”, mas antecipação. Vejamos como Heidegger 

defini a solicitude antecipadora-libertadora: 
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(...) existe a possiblidade de uma solicitude 

que não tanto substitui o outro quanto o 

antecipa em seu poder-ser existencial, de 

modo algum para lhe retirar o ‘cuidado’, 

mas ao contrário e propriamente lho 

restituir. Essa solicitude, que diz respeito 

essencialmente ao cuidado próprio, isto é, a 

exigência do outro, e não alguma coisa com 

a qual ele se preocupa, ajuda o outro a se 

tornar lúcido em seu cuidado e se tornar 

livre para ele” (HEIDEGGER, 1986, p. 174) 

  

 Tal solicitude é o consequente inevitável daquilo que 

podemos fazer por nossa própria existência, pois o outro é 

aquele que é capaz de dizer “quem sou eu”. A definição da 

minha existência dá-se na esfera social. A própria condição 

de sociabilidade é fundamento necessário para proclamar a 

minha existência. O outro, mesmo me definindo, continuará 

sempre sendo o outro, portanto, tal solicitude situa o outro 

em prol da sua liberdade. No entanto, tal solicitude, segundo 

Heidegger, assume uma postura antecipadora. Como é 

possível pensar em antecipação sem ausentar o outro? 

 O mundo não é isolado, mas comunal. Tal 

comunidade realiza-se singularmente na existência do ser-aí 

em suas pré-ocupações na atividade política da esfera 

pública: “o ser com o outro funda-se em primeira instância, 

e com frequência de modo exclusivo, naquilo que constitui o 

objeto de uma preocupação comum desse ser” 

(HEIDEGGER, 1986, p. 174) 

 Para Heidegger, a “comunidade” é concretizada no 

“ser-público”. No Ser e Tempo, Heidegger apropria-se do 

conceito de “Solipsismo existencial” para problematizar o 

conceito de “povo” realizado na história. Segundo o autor, o 
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“Solipsismo existencial” é o isolamento que é vivenciado na 

angústia, que confronta o “eu” comigo mesmo, fazendo o 

significado do mundo algo irrelevante. Com efeito, o 

isolamento apontado pelo autor é um isolamento da 

mundanidade, isolamento do mundo. O isolamento do 

mundo é também o isolamento do outro. Não se trata de um 

isolar-se ausente de interação com o outro, mas implica dizer 

toda e qualquer relação do “eu” com “outro” é realizada em 

mim mesmo. Por isso, como o isolamento, próprio do ser-

para morte, gerado na angustia, pode fundar uma possível 

comunidade de isolados? 

 

1.7 O ser-para-a-morte e a comunidade dos isolados 
 

 É na antecipação que se desenvolve o dinamismo 

humano e suas possibilidades. Na ótica de Heidegger, é 

traçado um destino determinante gerado na particularidade 

própria do ser-aí. Não se trata de destino pré-estabelecido 

para justificar os fenômenos sociais, mas de pensar que o ser-

aí para realizar-se no mundo, realiza-se com o outro. 

Vejamos as palavras de Heidegger: 

 

Mas se o Dasein em seu destino, como ser-

no-mundo, existe essencialmente no ser-

com o outro, seu acontecer histórico é um 

co-acontecer histórico, sendo determinado 

como destino, termo pelo qual designamos o 

acontecer histórico da comunidade, do 

povo. O destino não se compõe de destinos 

individuais, tampouco como o ser com outro 

não pode ser concebido como uma co-

ocorrência da vários sujeitos. No ser com o 

outro no mesmo mundo e na decisão por 
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possibilidades determinadas, os destinos já 

estão guiados. É na comunicação e no 

combate que se libera primeiramente a 

potência do destino. O destino conforme os 

destinados na e com sua geração constitui o 

acontecimento histórico pleno, próprio do 

Dasein” (HEIDEGGER, 1986, p. 184). 

 

Para Heidegger, o ser com o outro próprio é 

comunidade potencial ou destinal. O que esclarece a relação 

própria com o próprio do outro e a comunidade. Assim, para 

Heidegger, “povo” não é uma composição de sujeitos, mas 

uma potencialidade de engajamento para harmonizar a 

existência total do ser-aí. 

Tal posicionamento não seria ideologicamente uma 

justificativa para defender políticas de caráter autoritário? À 

primeira vista podemos situar o autor em uma oposição à 

filosofia política liberal, no sentido de contrato social por 

sujeitos de natureza iguais, portando um posicionamento 

genérico. Outra forma interpretativa seria a de conceber a 

comunidade dos isolados como um individualismo radical. 

No entanto, Heidegger aponta, no pensamento de Dilthey no 

conceito de “geração”, uma análise elucidativa do que seria 

o destino popular e comunitário: 

 

(...) uma geração forma um círculo bastante 

estreito de indivíduos que, apesar da 

diversidade de outros que são levados em 

conta, é ligada num todo homogêneo pelo 

fato de que dependem dos mesmos grandes 

eventos e mudanças ocorridos durante seu 

período de receptividade. (...) Sob a ação 

dessas condições forma-se um conjunto 

homogêneo de indivíduos” (HEIDGGER, 

1986, p. 43)  
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 Dilthey analisa a homogeneidade das “gerações” a 

partir da manifestação dos fatos comuns a qualquer geração. 

Percebemos que a unicidade dos eventos que formam a vida 

comunitária das gerações, a partir de uma proposta universal, 

formaria uma sociedade em âmbito institucional. Para 

Heidegger, o conceito de Dilthey, embora seja esclarecedor, 

funda-se em uma historicidade objetiva, a saber, os fatos 

comuns que determinam o curso dos povos. Heidegger evita 

a historicidade objetiva defendendo que o objetivo da 

analítica existencial não são os fatos comuns, mas a 

especulação existencial que circundam os fatos.  

 O que importa para Heidegger é interrogar o sentido 

existencial da forma que a comunidade humana se organiza. 

É em tal existência que se dá a repetição, e não nos fatos. 

Porém, esse ponto comum da existência que determinam os 

fatos não nos é colocado tão claramente. No curso de inverno 

de 1934, Heidegger escreve um texto homenageando a 

“Germânia” e o “Reno”. O texto escrito pelo filósofo é um 

exemplo evidente de uma comunidade focada na existência 

geradora dos fatos, a comunidade dos isolados: 

 

Desde que estamos num diálogo, estamos 

expostos ao ente em sua abertura, desde 

então, apenas, o ser do enquanto tal pode nos 

encontrar e nos determinar. Mas o fato de 

que o ente é a princípio manifesto para cada 

um de nós em seu ser constitui o pressuposto 

que permite a um escutar o outro, a saber, 

escutar alguma coisa sobre um ente, quer se 

trate de um ente que nós não somos – 

natureza – ou que nós mesmos somos – 

história. O poder escutar não cria a relação 
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de um com o outro, a comunidade, mas ao 

contrário, pressupõe. Essa comunidade 

originária não nasce de uma relação – só a 

sociedade nasce assim; ao contrário, 

comunidade é graças à ligação primordial de 

cada indivíduo com aquilo que, um nível 

superior, liga e determina cada indivíduo. 

Alguma coisa deve ser manifesta, que não é 

nem o indivíduo por si mesmo nem a 

comunidade enquanto tal” (HEIDEGGER, 

citado por DUBOIS, 2004, P. 188). 

 

 Segundo Cristian Dubois, o exemplo do soldado 

colocado por Heidegger nos explica o que seja essa coisa que 

funda o existencial comum dos povos, a longa citação que 

segue demonstra como se dá a comunidade dos isolados e 

como a antecipação exerce a função isoladora e ligadora: 

 

Entre os soldados, a camaradagem do front 

não provém de uma necessidade de se reunir 

porque outras pessoas das quais estão 

distantes lhes fazem falta, nem de um acordo 

prévio para um entusiasmo comum; sua 

mais profunda e única razão é que a 

proximidade da morte enquanto sacrifício 

levou primeiro cada um a uma idêntica 

anulação que se tornou a fonte de uma 

vinculação incondicional. É justamente a 

morte que cada homem solado deve morrer 

por sim mesmo e que isola ao extremo cada 

indivíduo, é a morte e a aceitação do 

sacrifício por ela exigidas que criam antes 

de mais nada o espaço da comunidade do 

qual brota a camaradagem. A camaradagem 

tem portanto sua fonte na angústia? Sim e 

não. Não, se, como o pequeno-burguês, 

entende-se por angústia o tremor desvairado 

de uma covardia que perdeu a cabeça. Não, 

se a angústia é concebida como uma 
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proximidade metafísica do incondicionado 

que só está sintonizado com a autonomia e 

com a aceitação supremas. Se não 

integrarmos força ao nosso dasein, poderes 

de modo que ligam e isolam de modo tão 

incondicionado como a morte enquanto 

sacrifício livremente consentido, isto é, que 

se agarram às raízes do Dasein de cada 

indivíduo, e que residem de maneira 

profunda e integral em um saber autêntico, 

não haverá jamais ‘camaradagem’: no 

máximo uma forma particular de sociedade” 

(HEIDEGGER, 1992, p. 72-3). 

 

 A comunidade dos isolados, vista na indubitável 

condição do ser-para-a-morte, é o mote possível de uma 

ligação. A camaradagem dos soldados consiste num estado 

constante de indivíduos que se encontram em uma 

comunidade que está em guerra. O isolamento exerce a 

função de ligar a comunidade no sacrifício. Trata-se de uma 

comunidade sacrificial.  

O exemplo de Heidegger ilustra os eventos ocorridos 

na primeira guerra mundial, quando a causa da nação cria, 

em indivíduos isolados, o ponto comum de uma 

sociabilidade. Perante a presença da morte, é razoável 

determinar um espírito de “camaradagem” para suportar a 

existência e, consequentemente, efetivar a existência no 

próprio existir de si mesmo. É fazer o ser-aí acontecer em 

uma direção, daí, podemos agora pensar se é de fato 

pertinente pensar uma filosofia política na filosofia de 

Heidegger.  

Para Heidegger, voltar-se à história da filosofia é uma 

constante retomada dos conceitos, uma atualização no curso 

interno da filosofia. É nesta perspectiva que ao especular o 
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Antígona de Sófocles, Heidegger direciona o seu 

pensamento aos fundamentos da política.   

 

1.8 A política em Heidegger 

 

Nos primeiros versos do coro o Antígona11, 

Heidegger descreve poeticamente o ser do homem como 

sendo estranho e inquieto. A inquietante estranheza do 

homem consiste na essência do homem em relação com o 

ser: a angústia e a atividade violenta do homem. Tal 

violência do homem, gerada na inquietação e estranheza, é a 

fundamentação do upsipolisapolis12, que no verso significa 

um homem sem solução, jogado na existência, que a partir 

de si mesmo deve traçar os caminhos para relacionar-se com 

o ente na sua totalidade. Para Heidegger, tal dinamismo não 

corresponde a um conceito de polis como sendo um estado 

ou cidade, mas o “aí” no qual o ser-aí é histórico. A 

polisheideggeriana é o espaçamento originário da história 

comunitária do ser-aí. É onde realiza-se a partilha do destino.  

Só há “política” na história, pois a polis é a consequência de 

um mundo comunal. 

 Isso significa que o conceito de “política” pode ser 

concebido equivocadamente. Pois, para Heidegger, a política 

não é um campo da práxis humana que se dá na sua relação 

com o estado, mas o que está no domínio essencial da polis:  

 

                                       
11Einführung in die Metaphusik (Introdução à Metafísica, no curso de 

1935), pag. 112-13.   
12 Para Sófocles, trata-se de uma morada no alto. Morada distante e 

superior. 
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A polis é o lugar do destino histórico, o aí, 

no qual, a partir do qual e para o qual a 

história acontece. A este lugar da história 

pertencem os deuses, os templos, os 

sacerdotes, as festas, os jogos, os poetas, os 

pensadores, o rei, o conselho dos anciões, a 

assembleia do povo, o poder do combate e 

do exército” (HEIDEGGER, 1979, p. 117).  

 

A polis deve ser pensada como lugar, um lugar 

central onde se manifesta a atividade do ser com os entes. A 

política seria, então, a relação da história com o ser, enquanto 

a polis aparece, em Heidegger, como uma característica do 

ser. A polis deve ser questionada no seu estatuto ontológico. 

Para Heidegger, o homem não é um animal político por conta 

da natureza, como pensara Aristóteles, mas por ser um ser 

vivo que possui língua, capaz de falar no exercício da razão, 

de abordar o ser e o ente enquanto tal. Trata-se de uma 

política questionadora: 

 

Kant disse uma vez que o que distingue o 

homem de qualquer outra coisa é que o 

homem pode dizer ‘eu’, isto é, que ele 

‘possui’ uma consciência de si. Esta 

caracterização especificamente moderna de 

homem deve ser superada por uma mais 

originária, a saber, que o homem é distinto 

de qualquer outro ente pelo fato de que pode 

dizer, ‘é’, o fato puro e simples de que ele 

pode dizer. É por que o homem pode dizer 

‘é’ que ele ‘possui’ uma relação com o ser, 

que ele é capaz pura e simplesmente de 

dizer, que ele ‘possui’ a língua, que ele é um 

zoonlogonekon” (HEIDEGGER, 1979, p. 

142). 
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 Em suma, tanto em Heidegger quanto em Hobbes, o 

homem é político por ser capaz de sair da condição de 

homem de natureza para a condição de homem “lógico”. Seja 

na razão, seja na linguagem, os homens são capazes de se 

relacionar e se organizar em torno do que é público. Desde a 

compreensão do homem natural em Hobbes, até a “analítica 

existencial” do ser-aí em Heidegger, é possível percebermos 

o quanto o problema dos homens perpassam a filosofia 

política na sua estrutura e dinamismo.  

 

CONCLUSÃO 

 

 Vimos que o conceito de homem de Hobbes é 

profundamente marcado pelo medo como fundamento 

filosófico direcionado à formação do estado. Na filosofia de 

Heidegger, concluímos que a partir da angústia e 

manifestações do existencial humano, é possível abordar a 

sua teoria em um âmbito filosófico próprio da filosofia 

política. A alternativa encontrada por Hobbes para fundar o 

estado a partir de uma psicologia humana foi discorrida na 

sua visão do “homem lobo do próprio homem”, o que situa a 

singularidade do homem e a necessidade de uma sociedade 

organizada no pacto social. Em Heidegger, a fatalidade do 

existir possibilita ao homem a formação da comunidade dos 

“Isolados”, que seria um marco de uma política focada no 

ser-aí. 

 Assim, o medo e angústia são perpassados na teoria 

tanto de Hobbes quanto de Heidegger. Ambos tratam da 

compreensão do homem na peculiaridade específica com o 
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intuito de sustentar uma teoria que seja capaz de dar conta da 

vida coletiva como corpo político possível e organizado. 

 Mesmo vivendo em momentos políticos distintos, 

resta-nos entender os homens nas suas habilidades próprias, 

como a razão, que é o ponto da sua consciência de morte e 

sociabilidade. O medo e angústia são fenômenos humanos de 

todos os tempos, porém, no momento de Hobbes, emergem 

conflitos de uma sociedade que tende a repensar a si própria 

por conta da quebra com o mundo medieval. A discussão de 

Hobbes é a problemática de uma universalização política, 

religiosa e econômica que perpassa a Europa do século XVII. 

Em Heidegger, o medo e angústia são marcados por conflitos 

que, assim como no início da modernidade, refaz os homens 

pensarem a si mesmo, pois em meio ao apogeu da ciência, 

viu-se um desprezo do homem e da natureza.  

 Embora os nossos autores tenham assumido posturas 

política de caráter nefasto e autoritário, não podemos negar 

que, além da importância teórica, foi discutido a fatalidade 

da vida na intenção de libertar o homem do medo e da 

angústia dos conflitos que assolaram a humanidade de suas 

épocas.  

 Em tese, analisamos brevemente a condição do 

homem na sua dinâmica existencial para refletirmos sobre o 

seu comportamento social como meio de efetivação da 

condição específica do seu ser, ou seja, que os homens 

tendem a sociabilidade em prol da sua existência no mundo.  
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CAPÍTULO 4 

 

O PRAZER COMO ATIVIDADE PRÁTCA DO INTELECTO EM 

SANTO TOMÁS DE AQUINO 

 

 

Thiago Silva Santana13 

Darlan do Nascimento Lourenço14 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O prazer é um dos temas tratados por Tomás de 

Aquino. É no terceiro volume da Suma Teológica que, ao 

tratar das paixões da alma, o filósofo medieval irá expor 

como o indivíduo deve ter uma visão madura e 

compreensível acerca do mesmo, pois engloba as relações 

humanas e o regozijo quando direcionado ao bem. Ao tratar 

do prazer, Tomás leva em consideração a presente condição 

humana, isto é, um meio pelo qual o homem poderá superar-

se de sua condição temporal e redirecionar a sua existência 

entendendo a temática em discussão como um efeito de 

felicidade.  

É de notável estima todas as temáticas que são 

tratadas por Tomás de Aquino, obras de caráter teológico e 

                                       
13 Licenciado em Filosofia pela Faculdade Católica São Tomás de 

Aquino - FACESTA. E-mail: seminaristathiagosantana@gmail.com  
14 Mestrando em Educação Brasileira pelo Programa de Pós-graduação 

em Educação da Universidade Federal de Alagoas – UFAL. Licenciado 

em Filosofia pela Faculdade Católica São Tomás de Aquino - 

FACESTA. E-mail: darlan.nlourenco@gmail.com 

mailto:seminaristathiagosantana@gmail.com
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filosófico. Ele traz temáticas que admitem um diálogo 

profícuo com o plano ético e filosófico. Sendo assim, 

recorreremos a três questões desdobradas em três específicos 

artigos da Suma Teológica, além dos comentadores e outras 

obras primárias. Estes são os artigos: a) A ação é causa 

própria do prazer? b) O movimento é causa de prazer?  c) 

Fazer o bem a outro é causa de prazer?. Inseridos nos seus 

tratados teológicos-morais, a pertinente reflexão sobre o 

prazer nos permite perceber uma originalidade.  

O prazer não é uma temática nova, mas antes já fora 

tratado numa perspectiva filosófica por alguns outros 

filósofos, como Epicuro, Boécio e o próprio Aristóteles. 

Tomás supera a errônea compreensão do prazer como sendo 

um anseio que deseja uma momentânea satisfação. 

Conseguinte a Aristóteles, o Boi Mudo da Sicília comungará 

da mesma ideia de que o ser humano amadurece e 

consequentemente a sua mentalidade vai se enquadrando em 

novas maneiras de ser, pois não é admissível uma vida 

pautada tão somente na observância do constante prazer.  

Tomás reconsiderará a finalidade de nossa existência, 

ou seja, ao que nos levará as nossas práticas. Ele tomará o 

conceito grego de bem, este que, por sua vez, supera o mal 

individual. Contudo, o Aquinate compreenderá o prazer 

físico como sendo na maioria das vezes avesso às orientações 

da verdade contida no intelecto, o que propicia uma análise 

do que nos apetece é se o objeto deleitável condiz ou não 

com o bem esperado. Afirma o Boi Mudo da Sicília: 

“Enquanto a esperança visa o bem esperado, a esperança é 
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causada pelo amor; porque não há esperança do bem que se 

deseja e se ama” 15. 

O prazer consiste na consequência de nossa vida com 

a pressuposição de um bem. Tomás propõe um itinerário que 

faz alusão à formação do ser humano na sua integridade, que 

não rejeita o horizonte prático ou teórico. Promove, assim, 

um abandono das pessoas aos maus costumes que denigrem 

a dignidade de sua natureza numa tentativa de não permitir 

que o mesmo prazer vele as luzes da verdade. Afirma-nos 

Chesterton referindo-se a Santo Tomás: “Seu aristotelismo 

simplesmente significava que o estudo do fato mais modesto 

levará ao estudo da mais elevada verdade” (2015, p. 78). 

Caso o prazer esteja acompanhado da prudência será para as 

pessoas instrumento do bem. E o grau de honestidade, 

contido no prazer através de uma reta e límpida consciência, 

proporcionará alegria. Portanto, o Mestre Medieval 

partilhará o prazer como uma disposição que pode dar 

continuidade ao bem; e a captação de que o bem foi 

intencionalmente apreendido.   

O percurso para discorrer o presente artigo se deu 

através da fundamentação bibliográfica, tendo por 

embasamento obras primárias e secundárias. Com o intuito 

de tornar o pensamento do Aquinate acessível, reproduzindo 

o pensamento do referido filósofo. O processo de construção 

procedeu-se de forma sistemática com a intenção de 

contribuir com os leitores uma fundamentação que tem 

credibilidade pelo referencial teórico. A primeira é a obra 

mais propagada do Aquinate: Suma Teológica, que no 

                                       
15 Cf. S. Th., III, 3.q. 40, a.7,r. 
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terceiro volume faz alusão às paixões da alma. Dentre outras, 

destaque para as seguintes: Iniciação a Santo Tomás de 

Aquino, de Jean-Pierre Torrel. A Nova Era do Espírito (Frei 

Carlos Josaphat). A Razão a Serviço da Fé (Carlos Costa). 

Santo Tomás de Aquino (Chersterton).  

No que tange aos conceitos éticos de santo Tomás e 

Aristóteles, tem-se por base as seguintes obras: Ética dos 

Maiores Mestres (Olinto Pegoraro); Ética a Nicômaco 

(Aristóteles). Esta última que foi adequada à visão tomasiana 

no que diz respeito à ética cristã, que por sua vez perpassa a 

discussão do presente artigo. O dicionário de filosofia de 

Nicola Abbagnano para a conceituação dos termos 

filosóficos.  

 

2. O HORIZONTE PRÁTICO E A CAUSALIDADE DO PRAZER  

 

Como toda teoria admite uma especificidade frente à 

tentativa de responder determinados questionamentos acerca 

de uma problemática, não é diferente na filosofia tomasiana. 

Percebemos que, diante das diversas áreas de abrangência do 

Aquinate, ele formula uma concepção para explicar se o 

prazer provém ou não de uma ação16. 

                                       
16  A ação tem o seu início no próprio ser humano. Sem a disposição do 

homem para tanto não haverá ação. Ele motiva a ação e é a causa final 

da mesma no tocante ao sentido prático. Agir significa a atividade 

excelente que direciona o homem à compreensão do ser ético. A 

consciência do agir reflete numa disposição que ultrapassa os empecilhos 

e orienta os movimentos concedendo-lhes sentido. Para Abbagnano 

(2007), existem dois tipos de ação para os escolásticos. São elas: a “ação 

voluntária elícita”, que corresponde à operação da vontade (querer); e a 

“ação comandada”, que é dirigida pela vontade, tem por princípio e é 

direcionada pela vontade.  
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Dado que a história humana percorre o processo de 

organização e civilização, considera-se a ética como um elo 

que une o impulso primeiro que reflete nas ações 

comportamentais particulares e na cultura de cada época. 

Contudo, que consideremos cada período filosófico como 

uma expansão de uma partícula ética. Neste caso, a ética 

medieval, detectada na filosofia tomista. A sua função 

prática tem por finalidade tornar o homem bom.   

No tocante à filosofia que brota da realidade posta 

pela experiência, o prazer aparece como um princípio 

motivador e determinante que tem por finalidade a ação bem 

norteada. O agir após uma moderada reflexão e o elemento 

sensível é composto de dois componentes indispensáveis 

para compreensão do prazer no horizonte prático17. Haja 

vista que os homens visam a um grau excelente quando estão 

objetivando o mais belo e mais adaptável. A ação mais 

coerente é a mais completamente disposta para a mais 

importante coisa material perceptível aos sentidos, sendo que 

esta se submete à razão do agente. É por meio do 

desempenho que se alcança o bem18 que nos convém. 

                                       
17 O horizonte prático é variável quanto a sua estrutura. A sua base 

fundante difere da que norteia o horizonte teórico. A sua possiblidade 

consiste na orientação que proporciona uma maneira diferenciada 

condizente com a acessibilidade ao objeto. A sua vertente está centrada 

nas situações concretas, estas que, por sua vez, agem em comum acordo 

entre a situação em que nos encontramos e o sentido orientador que 

viabiliza, conduz e nos proporciona o agir. Cf. Apresentação MONTE 

ESTORIL. In: ARISTÓTELES (2009). Ética a Nicômaco. 
18 Na concepção de Faitanin e de Veiga (2015) o bem é conceituado 

através de sua ligação com o apetite na realidade. Ele reside no próprio 

objeto, pois o bem desemboca na apetibilidade do ser que existe no objeto 

de apreensão. O bem é uma flexibilidade do ser para o ser apetecível, o 

quanto possa ser distinguido pelo crivo da bondade presente no poder de 
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Conforme nos diz Tomás de Aquino: “Posto que a razão seja 

como raiz do bem no homem, tanto mais perfeito será esse 

bem, quanto possa estender-se a mais coisas convenientes ao 

homem” 19.  

O prazer consiste numa potencialidade natural que 

reside também no ser humano. Este elemento intrínseco ao 

indivíduo o deixa susceptível a modificações no seu 

comportamento em relação ao microcosmo (visão de si), ao 

macrocosmo (visão de mundo), e à contemplação do 

sagrado, tendo em vista o fim definitivo da existência 

humana. Destarte, a operação humana está implícita no 

sentido de que o prazer justifica o comportamento, e explícita 

na possibilidade de o mesmo prazer nortear ou provir de uma 

ação. Pois a execução adequada já um bem apetecível.  

 

2.1 A qualidade do agir ético em Tomás de Aquino 

 

A concepção ética de Tomás de Aquino deriva da 

perspectiva de Aristóteles no tocante à naturalidade, mas 

com um adendo: o universo e o homem foram criados por 

Deus, sendo assim, o plano ético tomasiano não fica restrito 

ao natural, mas consiste numa lei transcendental, a lei eterna. 

O princípio criador de Deus é o princípio ordenador dos 

homens, criados a sua imagem e semelhança e conduzidos a 

                                       
decisão do metafisicamente bom. Deus proporciona à bondade nas coisas 

que ao mesmo tempo assemelha-se a bondade divina, e enquanto 

criaturas, objetivando o desejo de conservação da bondade, Tomás 

destaca o bem para o qual as coisas tendem. Para tal compreensão Tomás 

irá dialogar com o pensamento platônico e aristotélico. 
19 Cf. S. Th.,III, 3, q. 25, a.1, r. 
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seus respectivos fins pela ação da causa primeira 

manifestada pela providência divina. 

O homem, provido de autonomia nas suas ações, 

dotado de razão, prioriza Aquele do qual ele provém na 

condição de derivado, consequentemente, ele desloca o olhar 

sobre si mesmo, ou seja, enquanto indivíduo que porta a 

capacidade de escolha sem interrupção externa. 

Consideremos, pois, o fim último como medianeiro de 

nossas ações, dado que as más escolhas poderão nos deixar 

isentos da afirmação do que há de divino em nós. Afirma 

Costa: “Este é o cerne da ética tomista: sua contextualização 

no mundo real da vida humana direcionado para seu Criador” 

(2013, p. 84). 

Ademais, as pessoas que direcionam a sua vida pelo 

horizonte ético de Tomás de Aquino dão-se a oportunidade 

de atualizarem a sua característica primordial, a liberdade e 

a capacidade racional; tornando-se capazes de direcionar a 

sua existência ao supremo bem, isto é, a felicidade perfeita. 

O cerne de toda reflexão, filosófica e teológica, acerca do 

cristianismo concorre para a revelação. Consequentemente, 

tal mistério desemboca, segundo meios filosóficos, numa 

ideia de felicidade que implica uma correspondência à ideia 

de bem que porta uma organização e durabilidade perfeitas. 

Esse bem existe, e na compreensão do Aquinate é Deus, a 

quem o homem está centrado no tocante a sua necessária 

ordenação de acordo com Costa (1993). Neste caso já é 

perceptível à manifestação da natureza ética que é intrínseca 

ao homem, agir após uma reflexão, não ser impulsivo e muito 

menos imprevisível.  
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A perspectiva ética de Tomás torna-se possível em 

todo horizonte ético, digna de ser acatada e observada como 

teoria plausível. Segue um adendo à referida ética: mesmo 

abstraindo muitas qualidades do horizonte prático de 

Aristóteles, Tomás, diferentemente dos gregos, elabora tal 

plano prático visando um viés que engloba a antropologia, a 

metafísica e a política. Contudo, a base para tal proceder 

consiste na admissão da seguinte máxima: o universo foi 

criado por Deus e está direcionado para eternidade. A ação 

deve levar em conta a eternidade a ser alcançada. “Ele saiu 

de Deus e a Ele voltará. Cabe ao homem encontrar o caminho 

de volta [...]” (PEGORARO, 2013, p. 91). 

A felicidade ou a recompensa satisfatória para quem 

adere ao plano ético do Aquinate é extraída do mais íntimo 

do indivíduo, à medida que o mesmo está numa constante 

busca pela divindade por meio de uma transformação 

exigente da conquista contínua de bons hábitos. “Por isso a 

caminhada do homem demanda um conjunto de virtudes” 

(idem). Mas esta felicidade ultrapassa a temporalidade 

histórica, o Aquinate sobrepõe à visão aristotélica, pois o 

situa na eternidade.  

Destarte, as virtudes humanas e a fé, ambas 

caminham juntas à razão de acordo com o Doutor Angélico. 

São pré-requisitos indispensáveis para a compreensão dessa 

vertente ética. Tomás apropria-se de condições da fé cristã, 

dos estóicos20 e das obras do Estagirita, e serve-se também 

de algumas obras de caráter doutrinal, platônico e 

                                       
20 Doutrina filosófica da Grécia Antiga. Destacava-se por priorizar o 

conhecimento em detrimento das influências e sentimentos externos ao 

homem, isto é, manter-se fiel ao conhecimento.  
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neoplatônico. Aquino concluirá que há uma unicidade entre 

o tempo e a eternidade, considerando os conceitos cristãos e 

o complemento dos mesmos no cidadão e no exercício da 

cidadania. Esta unidade é distinta à medida que cada uma 

ocupa o espaço que lhe é cabível, porém, tende para o mesmo 

fim, Deus, o supremo criador. A respeito disso, diz Pegoraro: 

 

Finalmente, Tomás, sem desconhecer os 

limites da razão, pensa que as verdades da fé 

(objeto de revelação) e as verdades da razão 

(construídas pela filosofia) são dois 

caminhos, dois focos de luz que Deus deu ao 

homem para que ele conheça o plano eterno, 

inscrito na natureza e, portanto, acessível à 

inteligência, mas não plenamente. Assim a 

razão pode ajudar a reconhecer a existência 

do criador e a reconhecer o mundo como sua 

criatura (2013, p. 86).  

  

O homem é um animal político e lógico e, 

consequentemente, não é estranho à sociedade e suas 

circunstâncias, muito menos ao que é cognoscível. A 

epistemologia de Santo Tomás fica interligada à ideia que o 

mesmo concebe do homem, como unidade substancial de 

elementos corpóreos sensíveis e à alma inteligível (racional) 

conforme Costa (1993). Dado que o conhecimento brota da 

experiência através dos sentidos e de sua relação com a 

razão, intelecto, nada está configurado em um indivíduo que 

não tenha passado pelo conhecimento sensível ou 

intelectivo. Nos sentidos está a realidade (formas concretas); 

na razão a atividade crítica e a apreensão das formas 

abstratas. Tomás detecta a razão com a transcendência, a fé 

que está posta numa tentativa de procurar compreender.  



- 96 - 

É de domínio do mestre medieval uma concepção 

filosófico-ética centrada nas questões humanas, tendo por 

base, sobretudo, a filosofia de Aristóteles e a fé. Para Aquino 

a razão tem muito a demonstrar na coadunação com a fé, pois 

é perceptível a tentativa de não fazer um discurso sorrateiro 

sobre Deus. Sobretudo, desta feita, para Aquino, a razão 

contida no homem é uma imagem da razão divina, como 

apresenta Costa (1993). Incrementa-se o discurso que parte 

dos adeptos da fé acerca de Deus conduzindo os mesmos à 

possibilidade de abstrair alguma coisa do mundo da fé. A 

consistência do discurso é garantida através da 

complementação que a filosofia propicia à teologia e a 

teologia à filosofia. “Se ao conhecimento da ordem natural 

corresponde uma ciência a – filosofia –, ao conhecimento 

dessa nova ordem sobrenatural, fundada na revelação, 

corresponde a Teologia” (COSTA, 1993, p 44). Dado que o 

livro de instrução dos cristãos, a Bíblia, foi escrito 

observando a realidade humana deduz-se que existe uma 

íntima relação entre o complexo corporal (matéria) e 

espiritual (espírito).  

 

2.2 Conhecer em Tomás de Aquino: implicações no âmbito da 

existência humana 

 

Quanto à visibilidade da boa intencionalidade da 

ação, constatamos que a mesma decorre, como em todo e 

vasto campo filosófico, do alcance de um objetivo último e 

satisfatório. Dado o fato que toda ação é executada conforme 

uma observância do princípio norteador e promovedor por 
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excelência, o horizonte teórico21, ou seja, a apreensão do 

objeto pelo intelecto. À medida que o homem toma 

consciência da parte nobre da alma contida em si, a razão, 

aparece para ele a desafiadora possibilidade de ser 

controlador de seu desejo.   

A razão principia a vida e conforma a mesma a 

educação dos desejos. Não é concebível, nesta vertente 

filosófica, separar a vida do prazer. Deste modo, a existência 

(vida) é um exercício da praticidade que lhe é intrínseca 

sobre o objeto e, consequentemente, sobre as suas 

disposições.  

Entra-se na questão do aperfeiçoamento das 

praticidades dos homens. Tem-se em mente que a vida deve 

ser compreendida em sua totalidade, provida de elementos 

tendenciosos que nos impulsionam a assumirmos uma 

postura comedida perante todas as situações, sejam elas 

ativas ou passivas. Damos sentido as nossas atividades 

concebendo o prazer como qualidade indispensável para o 

aperfeiçoamento das mesmas.  

A viabilização da ação do sujeito proporciona uma 

aproximação entre o indivíduo que age e o objeto. Sendo 

assim, considera-se o início da operação, através dos 

sentidos, como sendo segmento fundamental para 

concretização de uma operacionalização. Para o movimento 

                                       
21  Identifica-se como horizonte teórico a constituição de uma formação 

que permite contemplar a verdade, que reside no intelecto para Aquino. 

O ser que reside no horizonte teórico difere do ser que se encontra no 

horizonte prático, pois é inalterável. O teórico admite uma compreensão 

pela sabedoria do princípio e causa das coisas. É o sentido que nos orienta 

no agir, isto é, o sentido orientador está presente nas diversas situações 

que nos acharmos.  
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estar bem norteado, necessário se faz que as duas qualidades 

estejam dispostas em consonância com a perfeição. O 

intelecto (razão) e a disposição (agir) devem estar 

aprimorados quanto à apreensão do objeto, com uma 

perspicaz impressão se ele é deleitável ou não.  

Quando partimos para ação, identificamos na 

disposição do sensível e no agente uma retilínea precisão da 

potencialidade contida no nosso ser.  Todos os elementos que 

se colocam a nossa disposição assumem uma posição de 

subservientes. O objeto mais adequado está na tendência do 

mais belo e mais conveniente. A ação perfeita é aquela que 

demonstra uma relação com o sentido equiparada a um 

determinado grau de perfeição visionado e desejado, dado 

que o muito apetecível é muito perfeito. 

 

[...] duas coisas se requerem para o prazer: a 

consecução do bem conveniente e o 

conhecimento dessa obtenção. Ora, essas 

duas coisas consistem em certa ação; pois o 

conhecimento em ato é uma ação, e 

igualmente, por uma ação alcançamos o 

bem conveniente. Além disso, a ação 

apropriada é ela mesma, um bem 

conveniente. É preciso, pois, que todo 

prazer provenha de uma ação. (AQUINO, S. 

Th.,III, 3, q. 32, a.1, r)  

 

É notório que o prazer não fica restrito aos sentidos 

humanos, podemos admiti-lo na intuição intelectual, no 

tocante à relevância da consideração da verdade contida nas 

coisas, ao tempo que podemos considerá-la tão verdadeira 

que se torne indubitável. Ao passo que se culmina uma 

operação verdadeira, é importante frisarmos que aí também 
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se encontra uma operação deleitável. Contudo, não fica 

restrita aos sentidos a detenção do entreabrir do prazer, mas 

os mesmos são canais eficazes para sua condução ao 

aperfeiçoamento.  

É válido salientar que existe um compartilhamento de 

atividades entre os homens, ou seja, cada um a exerce numa 

determinada área e com as possibilidades que mais anseia. 

Assim diz Aristóteles: “Ora o prazer que leva as atividades a 

um maior grau de completude, e assim também é a vida, pela 

qual todos os humanos anseiam” (ARISTÓTELES, 2009, p. 

229). Trata-se, portanto, de uma busca incessante de todos 

pelo prazer, pois o que abrange e completa toda é existência 

tem sinal de predileção.  

A diferenciação da intensidade das atividades é 

constatada no grau de satisfação ou completude concedida 

pela pertinência do prazer que lhe é intrínseco. Na concepção 

aristotélica, no tocante ao livro X da Ética a Nicômaco, fica-

nos perceptível a posição do Filósofo quanto à correlação do 

prazer e da intensidade da atividade, considerando a 

indissolúvel relação entre as mesmas. Uma qualidade 

compreende a importante participação da outra para juntas 

concederem um sentido à ação, concedendo a oportunidade 

de reconhecer a sua pertinência que está presente no grau de 

discernimento, este que devemos convir estar na 

competência das variadas áreas de identificação de prazer. A 

respeito disso, diz o Estagirita: 

 

Pois a intensidade de uma atividade aumenta 

com o prazer que lhe é pertinente. Assim, 

quem exerce a sua atividade com prazer 

obtém a respeito de cada tarefa um mais alto 
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grau de discernimento e rigor, como é o caso 

dos que se tornam competentes em 

geometria pelo gozo que sentem em resolver 

problemas geométricos. Estes 

compreendem cada pormenor de modo mais 

profundo (ARISTÓTELES, 2009, p. 230). 

 

 É necessário salientar a distinção das atividades, 

sendo assim, admitimos tal diferenciação pela excelência ou 

mediocridade. O primeiro consiste no excelente fruto de uma 

movimentação séria; a outra provém da perversidade 

resultante de um mau movimento. Sendo assim, os que 

anseiam por uma reta conduta são reconhecidos como dignos 

de louvor, já os homens perversos, são merecedores de 

repreensão. Como as execuções diferem, assim também 

acontece com o prazer, haja vista a vasta variedade de 

espécies de prazer presentes no homem. É com muita 

ressalva que salientamos as atividades como sendo 

superiores de acordo com um acúmulo de pureza em suas 

graduais fases, de acordo com Aristóteles (2009). 

 Na perspectiva de que o prazer varia de acordo com 

a natureza do agente, ressaltamos que o que para alguns 

apetece o apetite, para outros, tiram o sabor vislumbrá-lo. O 

que delicia a ação para alguns pode também criar abjeção por 

parte de outros. À medida que, o que constitui a relevância 

de uma coisa para outra é o grau de excelência e a bondade 

do agente, devemos dar créditos e reconhecer a veracidade 

destes prazeres. Nisto consiste como satisfatórias as coisas 

que provocam em nós a alegria verdadeira. A respeito do 

contrário, ou seja, dos prazeres vergonhosos, diz o Filósofo: 

“É, portanto, evidente que aqueles prazeres que são 

unanimemente tidos por vergonhosos não poderão ser 
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chamados prazeres, exceto para os que estão num estado de 

depravação” (ARISTÓTELES, 2009, p. 232). 

 

3. O AMOR COMO PRINCÍPIO FUNDANTE DA AMIZADE 

DELEITÁVEL 

 

A questão do outro também perpassa a obra do 

Doutor Angélico, dado que estar disposto a servir e encontrar 

deleite numa ação amável dignifica a natureza humana e a 

eleva ao reconhecimento de sua potencialidade ao bem. O 

conhecimento e o amor são as disposições necessárias para 

inaugurar uma comunhão de sentimentos que produzem 

intimidade de uma pessoa para com a outra. A existência 

consiste, portanto, em ver no outro a possibilidade de se 

permitir ser nele e para ele, despertando-o assim para uma 

nova maneira de ser, própria de quem toma conhecimento de 

ser amado e retribui amando. Contudo, reconhecemos que tal 

reciprocidade se dá pelas compatibilidades da afetividade e 

do conhecimento.  

O amor é, na concepção de Josaphat (2009), exposto 

como uma paixão indispensável, que dá dinamicidade e 

sentido à vida do ser humano. Ele comporta algumas 

capacidades, dentre elas destaca-se a inclinação para o bem, 

este que por sua vez, divide-se em dois: sensível e espiritual. 

Isto é, o bem o é de fato quando desejamos algo apetecível e 

conveniente e, sobretudo para alguém que nos atina para o 

bem-querer. Entretanto, tal ideia desembocará na 

compreensão do amor como sendo valor dos valores. Certo 

é que existe a presença de tal espontaneidade amante na 

compreensão dos atos humanos como também na audível 
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voz de Deus que ressoa pelos seus planos e mistérios. O 

intento do mestre medieval está contido no expressar de 

Josaphat (2009, p. 90): “Há de abranger as experiências 

simples do verbo amar, envolver todas as formas mais 

eminentes do amor humano e ver se dá para vislumbrar, 

enquanto se pode, todo o mistério do amor divino”. 

Tomás irá fazer uma tripartição do prazer 

consequente da benfeitoria feita ao outro. A primeira está 

relacionada com o efeito; o que se pode produzir no outro. A 

segunda com a finalidade; uma recompensa decorrente de tal 

ação. A terceira decorre do princípio, que se exemplifica em 

três. São eles: a) a capacidade de fazer o bem, b) o costume 

que inclina a fazer o bem e c) que move a agir.  

Quanto aos três princípios que causam prazer, o 

primeiro está voltado para reflexão acerca da efetivação da 

reta intenção no outro. A reciprocidade é a garantia de que o 

bem feito ao outro serve também para o nosso bem, pois o 

amor é o elo dessa relação amigável. Afirma Tomás: “[...] 

como consideramos o nosso bem o bem do outro devido à 

união do amor” 22. Em relação ao fim, neste caso fazer o bem 

ao outro não seria apenas uma satisfação recíproca, mas uma 

justificação para aqueles que assim agem. Tornar-se-ão 

imbuídos de esperança pela qual virá o bem como 

recompensa para si mesmo, proveniente dos homens ou de 

Deus. Diz Aquino: “Com efeito, a esperança é a causa do 

prazer” 23. A terceira e última maneira está relacionada à 

capacidade de fazer o bem. O eixo central de tal maneira está 

intrinsecamente relacionado com o principio causador.  

                                       
22  Cf. S. Th., III, 1.q. 32, a.6,r. 
23  Cf. S. Th., III, 1.q. 32, a.6,r. 
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O bem se materializa quando o agente proporciona, a 

si mesmo e ao próximo, uma inclinação natural ao ato 

deleitável de prestar e compartilhar com o outro a sua 

excelência e participação na bondade divina. O homem 

torna-se capaz de fazer o bem pelo fato de recordar, quando 

se dirige ao outro, de sua filiação divina. Tornando-se 

conatural no que tange a prática da bondade por meio da 

comunicação dos bens que lhe são próprios. Assim nos 

afirma o Aquinate: “O primeiro é a capacidade de fazer o 

bem: assim, fazer o bem se torna deleitável porque o homem 

então imagina ser muito dotado de bens, já que pode 

comunica-los aos outros” 24.  

 

3.1 A amizade como exercício e manifestação da plenitude 

humana 

 

Para refletirmos acerca de uma temática tão 

envolvente e pertinente, a filosofia de Aristóteles, mais 

especificamente o livro VIII da sua obra Ética a Nicômaco, 

servirá de subsídio norteador, em consonância com a 

concepção do outro, realizada por Tomás de Aquino, na 

questão trinta e dois, artigo seis, do terceiro tomo da suma 

teológica.  

A concepção de amizade do Estagirita está 

estreitamente ligada à vida comuna, isto é, a completude do 

ser humano na coletividade. Mesmo usufruindo de outros 

bens, ninguém quer viver sem amigos. Não sendo um bem 

conveniente, a amizade é de fato um consolo que mantém o 

                                       
24  Cf. S. Th., III, 1.q. 32, a.3,r. 
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equilíbrio nas diversas situações da vida, proporcionando aos 

que se consideram amigos uma partilha de si mesmo para o 

outro e suas respectivas necessidades. Afirma o Filósofo:  

 

Os amigos são uma ajuda para os mais 

novos, ao evitarem que façam disparates; e 

para os mais velhos, por cuidarem deles e 

por suprirem a perda crescente de autonomia 

que resulta da sua fraqueza. Mas para os que 

estão na força da vida, os amigos são uma 

ajuda para realização de ações excelentes 

(ARISTÓTELES, 2009, p, 174). 

  

Para que haja esta relação amigável, necessário se faz 

que observemos as disposições dos indivíduos envolvidos 

neste movimento espontâneo e recíproco. Ser amigo e deixar 

que o outro o seja implica numa relação mútua entre ambos. 

Desejando-se mutuamente tudo que convém à bondade, sem 

que este desejo passe despercebido. Nota-se que é sugestivo 

que fiquemos precavidos das possíveis incompatibilidades 

com a amizade, pois notamos que o que importa para 

edificarmos uma sólida amizade é levar em consideração as 

qualidades provenientes do nosso caráter. 

A amizade e o prazer estão intimamente relacionados 

no que tange ao prazer de fazer o bem ao outro e de recebê-

lo. A amizade sólida tem subsistência naqueles que visam o 

bem como princípio de toda ação mútua, ou seja, desejar o 

bem ao outro numa mesma intensidade. Então o bem que 

desejamos para nós mesmos, é o mesmo que devemos 

depositar no outro através do apetite intelectivo direcionado. 

Estimar o amigo pelo que ele é e não por arquétipos de 
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amizades formulados e inquebrantáveis concebidos pela 

nossa subjetividade. 

A permanência do bem é a justa medida da duração 

da amizade. O indivíduo, na sua convivência coletiva, não 

está centrado no princípio de ser agradável, mas de dirigir-se 

ao outro agradavelmente, isto é, os homens que portam a 

bondade são transmissores da mesma pelo fato de serem 

agradáveis. Assim, tornam-se úteis aos outros, de acordo 

com Aristóteles (2009). 

Nota-se o quanto o Filósofo compreendia o sentido 

da amizade com base na dignidade, isto é, na possibilidade 

de ser ou não amigo existe um subsídio determinante. Para 

alcançar uma íntima relação prazerosa-amigável com o 

outro, deve-se levar em conta o processo que nos torna 

dignos de tal excelência. Este que engloba o tornar-se digno 

por parte das pessoas que assim anseiam a autêntica amizade, 

e o auto reconhecimento dessa mesma dignidade por elas. 

Dada à explicação do processo, Aristóteles credibiliza: “É 

preciso primeiro que se tornem dignos da amizade e se possa 

reconhecer neles essa mesma dignidade. O desejo de 

amizade nasce depressa, mas a amizade não” (2009, p. 179).  

A correlação do prazer e da amizade designa o grau 

de excelência do agente25. A perfeição está contida na 

perduração do prazer nessa ação espontânea que brota da 

                                       
25 O agir é uma expressão do homem enquanto consciente de sua 

condição, pois o indivíduo enquanto ser prático é fundante da ação. Todo 

percurso do homem prático deve ser traçado visando o fim. É nessa 

terminologia, agente, que detectamos o ser ético, onde percebemos no 

horizonte prático a ação e a produção interligadas. Agente é o nome 

atribuído a quem converte uma realidade teórica ou prática em uma ação 

realizada.  
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potencialidade de desejarmos as coisas que nos são 

apetecíveis. A capacidade de oferecer ao outro uma 

agradabilidade na convivência amigável desemboca na 

apreensão da verdadeira amizade, à medida que os amigos 

centrados na referida conexão se dão em prazer mutuamente. 

Quanto ao que fora exposto, só é possível porque decorre do 

bem, pois os homens que se encaixam na bondade são 

determinadamente úteis entre si. Por conseguinte, o prazer 

independe da relação entre os homens inferiores e superiores. 

Dado que cada um deve postar a sua reta intenção e 

caracterizar a amizade proveniente da justiça, diz-nos o 

Estagirita: “Mas as relações de amizades entre estes são, 

sobretudo duradouras, quando recebem em troca o mesmo 

que dão, como, por exemplo, prazer, e não um prazer 

qualquer, mas um prazer determinado, obtido a partir de uma 

mesma coisa, por pessoas de mesmo nível” 

(ARISTÓTELES, 2009, p. 179).  

 A atmosfera criada por verdadeiros amigos tem por 

eixo, do qual provém a desenvoltura da amizade, o diálogo. 

A convivência em comunidade é consequência natural da 

inclinação da nossa natureza, sempre inclinada ao que 

desperta prazer em nós em detrimento da dor. O viver juntos 

caracteriza o criar responsabilidade pelo outro. Os frutos de 

uma norteada amizade são perceptíveis no passar a vida 

juntos.  

 A reciprocidade é a espinha dorsal desta reflexão, 

juntamente a conexão com o amor numa compreensão do 

bem absoluto e do objeto desse amor. A agradabilidade, para 

ser compreendida em sua totalidade, precisa estar norteada 

pelo bem. Deste modo, os homens de bem querem o bem 
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para as pessoas que lhe apetecem por motivo delas próprias, 

não levando em consideração a possibilidade do estado 

emotivo passional, mas em proporção ao que brota do mais 

íntimo do homem, de sua alma. O direcionamento dado pelo 

amor faz com que nos tornemos para o outro uma ocasião de 

deleite. Amando o amigo, amamos a nós mesmos. Ao nos 

tornarmos um bem para o amigo, tornamo-nos apreciadores 

de nosso próprio bem. 

 

Pois, na verdade, o absolutamente bem e 

agradável parece ser susceptível de um amor 

absoluto e ser simplesmente querido, 

enquanto o bem e o que é agradável para 

cada pessoa em particular é objeto de amor 

e querido para essa pessoa. O bem é, 

contudo, para os homens de bem, 

susceptível de amor e querido tanto em 

absoluto como relativamente a si próprios 

(ARISTÓTELES, 2009, p. 181). 

 

 Consecutivamente a Aristóteles, o Doutor Angélico 

identifica o amor como princípio fundante de uma sólida 

amizade. Fazer ou sofrer por um amigo é para nós causa de 

prazer, pois somos impelidos a agir com o intuito de 

humanizar-nos cada vez mais. Para quem ama o próximo, 

quem toma a iniciativa de amar o outro, corrobora para o 

alcance da plenitude de tal ato. Então, tal sentimento passa a 

ser uníssono nas expressões que edificam e concedem a nós 

uma correção, para atinarmos para nossa excelência, dado 

que visamos à sabedoria como elemento indispensável entre 

os frutos de uma amizade plausível.  Exorta-nos Tomás: 
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“[...] por dar ao homem a impressão de sua sabedoria e 

excelência” 26.  

 

3.2 O caráter como unidade que propõe a indissolubilidade da 

amizade  

   

A pertinência desta reflexão está presente na 

disposição do caráter dos indivíduos que almejam uma 

amizade conseguinte a atos profícuos, dotada de caracteres 

que engrandecem as ações humanas em conjuntura com a 

excelência do agir. Levemos em consideração algumas 

qualidades indispensáveis para tal axioma: a) a excelência, 

b) o autodomínio e c) transcendência. 

 Uma tomada de consciência disposicional reúne os 

conceitos para as três premissas que foram expostas. A 

primeira seria a consideração do autodomínio como sendo 

qualidade digna de louvor e observância. A segunda está 

centrada na concepção de que o homem que assim concebe 

a sua existência é senhor de si mesmo, ao pensar consegue 

conter-se e direcionar a sua ação, portanto, quem se domina 

não irá atrás de ações vis, bem agirá em virtude do sentido 

orientador. A terceira está contida, na perspectiva 

aristotélica, na disposição de um caráter divino27.  

                                       
26 Cf. S. Th., III, 3.q. 32, a.6,r.   
27 Seria uma disposição natural que dispõe de qualidades consideráveis e 

análogas à perfeição. A analogia está relacionada com a disposição ou 

ideia de um caráter divino à medida que agir perfeitamente, com 

qualidades incompatíveis a normalidade do mundo dos homens, é 

transcender e formar uma personalidade e visão diferenciadas acerca de 

emitir um juízo moral sobre as realidades que dizem respeito à ordem 

politica. Sobretudo quando se exige os direitos fundamentais da pessoa 
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 O autodomínio coincide com uma das capacidades 

mais excelentes da existência humana.  À medida que a 

pessoa tem conhecimento de tal dignidade, porta a sensatez 

como critério determinante. A ausência do domínio é 

perceptível por meio do gozo sentido com os prazeres 

corporais, isto é, é por meio deles que definimos a pessoa 

têmpera ou devassa de acordo com Aristóteles (2009).  

 É evidente, no livro VII da Ética a Nicômaco, que as 

consequências do mal que alguém faz aparentemente a si 

mesmo, poderão atingir o outro, pois cria uma objeção para 

com o devasso. Na situação de devassidão, quem está 

inserido goza de um prazer incurável; já quem perde o 

domínio de si é curável. Dado que, para Aristóteles (2009), 

a falta de domínio não assume o mesmo critério de 

discernimento da disposição perversa. Afirma-nos o 

Filósofo: “Enquanto a perversão é uma disposição que passa 

completamente desapercebida (a quem a tem), a falta de 

domínio é um estado que não passa desapercebido” 

(ARISTÓTELES, 2009, p.163). Não é que os que não se 

contêm sejam injustos, mas praticam atos de injustiças.  

 Os que não se controlam, no tocante ao domínio dos 

desejos, não se permitem uma flexibilidade que os 

transforme através do sentido orientador, porém, dão 

oportunidade aos desejos de investirem veementemente 

contra eles. Consideramos, pois, que nem todo prazer é causa 

de reprovação, mas aqueles que são tidos por vergonhosos. 

Aristóteles (2009) nos convida a refletirmos acerca da 

posição justa, pois, há também, entre o excesso e a falta de 

                                       
humana, posto que todos os recursos dispostos devam estar de acordo 

com o bem de todos (bem comum).  
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prazer, uma posição de equilíbrio que não sofre modificações 

quando assumida por nós.  

Entre o não sentir prazer no corpo e o sentir em 

excesso. Quem de fato se domina está inserido na justa 

medida, numa posição de equilíbrio entre o excesso e a falta.  

A importância de buscar tal posição está na intenção de 

ficarmos precavidos diante das coisas que nos causam 

prazer, dado que os prazeres quanto mais nos dão gozo, tanto 

mais nos afastam da sensatez. Ademais, algumas formas de 

sentir gozo são patológicas (doentias).  

 Por conseguinte, na Idade Média, Tomás de Aquino 

(2009) deu sequência e exemplificou de forma prática a 

finalidade da justa medida, já que o homem se dá conta de 

sua realização no tempo e especificamente segundo sua 

natureza. Levando em conta que as forças humanas são 

limitadas, a ação o é concedida em certa medida. A constante 

sobre o ato deleitável poderá encontrar uma justa medida e 

tornar o homem comedido. Ele é sujeito, portanto, de 

alternâncias e modificações. Isto é, para nossa natureza que 

está inserida na mutabilidade, prazer mutável.  

Mas é nas realidades imutáveis que encontramos um 

regozijo permanente, dado que os prazeres mais perfeitos aí 

estão contidos.  

 Enfim, a formação de caráter é proporcional às 

referenciadas formas de comportamento do homem frente ao 

desejo e à possibilidade de ceder a ele. Porém, é no campo 

prático que o indivíduo constrói a sua boa criteriosidade 

perante as tentativas de amar o outro. Se no amor 

concupiscente o outro é tido como um objeto de utilidade, 

este tipo é degradante à natureza humana, não reconhece o 
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outro como pessoa, consequentemente desprovida de caráter; 

no amor de benevolência, reconhece-se a pessoa humana 

como sendo portadora de dignidade e amabilidade. Então o 

que caracteriza a formação de uma disposição que perpetua 

a amizade é, na verdade, a espontaneidade e a 

responsabilidade do amor. Afirma-nos Josaphat:  

 

O amor se afirmará qual triunfo, pronto ou 

lento, que chega a colocar todos os fatores 

ou ao menos os fatores dominantes de seu 

lado: a estima (elemento mais racional), a 

ternura, a concentração dos sentimentos, a 

capacidade de dar, de se dar (elemento mais 

responsável), de fazer o bem e de buscar a 

felicidade da pessoa amada (2009, p. 93). 

  
Ademais, tal disposição se enquadra entre as 

disposições do homem. Esse modo de conduzir a vida é uma 

especificidade da natureza humana, pois desencadeia na 

possibilidade de transcendência da condição temporal. O que 

constrói esta perspectiva de vida é a capacidade de distinguir 

o que de fato convém ou não, por meio das opções de 

escolha. Assim sendo, a autenticidade do caráter fará com 

que em nossas exposições sejamos capazes de decidir.  

 

CONCLUSÃO 

 

Essa partícula, problema ético, que também está 

presente na obra de Tomás de Aquino, considera a ação 

relacionada ao sentido teórico e prático como sendo uma 

formulação que direciona a vida a uma condição excelente 

pela prudência, isto é, direciona-a para felicidade que advém 
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do bem. A existência passa a ser um veículo que pode 

proporcionar uma condução aos regozijos imutáveis e 

constantes. Então o prazer surge com um elo entre o pensar 

e o agir, concedendo ao homem uma unicidade promissora 

que desemboca na adaptação do mesmo à ideia de retornar 

ao criador como participação na sua bondade, isto é, o que 

há de mais excelente na natureza humana. 

 Dado que o prazer é princípio motivador e 

determinante de uma operação, considera-se, pois, a 

plenitude da ação como perfeição do próprio prazer. Os 

sentidos são os viabilizadores entre o indivíduo que porta o 

agir e o elemento sensível. Dado que é conveniente levarmos 

em consideração dois elementos irrecusáveis, o princípio da 

operação e o objeto da mesma. Para que o agir alcance o seu 

grau de excelência, é preciso que os dois itens estejam de 

forma perfeita. Ademais, o prazer é um pré-requisito 

indispensável à ação humana não como se fosse 

consequência de um hábito, mas como fator determinante 

para alcançar o seu fim, ou seja, para alcançar a perfeição.  

 Existe uma intima relação entre o prazer e a vida, pois 

ele não encontrará a sua completude sem a ação humana, e 

esta só pode ser levada em consideração em relação àquele. 

Contudo, tal procedimento do agente é uma oportunidade de 

dar sentido à vida, retendo os impulsos e paixões 

desconcertantes. Se o bem está ligado ao apetite, ambos 

traçam uma abertura do ser para o que se deseja. O prazer é 

consequência do relacionamento que envolve a nossa vida 

com a detecção do bem atingível, e isso conclui o objeto 

necessário para preencher as lacunas da existência reparando 

nossa debilidade consequente da limitação corporal.  
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 O regozijo precisa estar ladeado à prudência, que 

desembocará na formação humana do indivíduo cônscio. 

Significa que devemos nutrir em nós mesmos um prazer 

honesto, âmago da alegria humana. Portanto, a discussão 

envolve uma questão que insere a ação, o outro e o 

movimento. Sendo assim, o problema encontra o seu cerne 

na seguinte problemática: ser ou não ser, que neste sentido é 

explicada da seguinte forma: a questão do ser é uma partícula 

constitutiva da questão do bem. 
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CAPÍTULO 5 

 

EDGAR MORIN E A QUEBRA DO PARADGMA DUALISTA 

NO PROCESSO EDUCATIVO 

 

 

Isaque Rodrigues dos Santos28 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Refletir sobre educação tem sido um investimento 

intelectual muito promissor no Brasil, sobretudo com relação 

a vertentes que buscam promover o homem integral como 

meta a ser alcançada pelo fazer pedagógico. Algumas 

contribuições são verdadeiras pérolas. Uma delas é a 

proposta do francês Edgar Morin, que foge da postura 

convencional e que há muito vem sendo admirada e 

desenvolvida no tecer do processo educativo. A perspectiva 

de visão integral não é nova, desde a Grécia Antiga, nos 

tempos de Homero, vemos essa preocupação de formar o 

homem de ação e de sabedoria, bem como todo o 

desenvolvimento da Paidéia grega, que busca a educação do 

corpo pela ginástica, e da alma pela música. Mas Morin 

acrescenta um elemento diferente, e seu prisma inverte essa 

ótica de visão integral em “complexa”.  Essa perspectiva de 

complexidade na ação pedagógica não é vista por ele como 

                                       
28 *Professor do curso de Filosofia da FACESTA. Licenciado em 

filosofia e bacharel em filosofia pela UFPE, 2000. Especialização pelo 

CESMAC, 2003. Mestrando pela UNASUR, 2014. 
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algo ruim e perigoso, algo que precise ser sanado e resolvido, 

como nos alerta Bonini ao fazer referência a Morin: 

 
“Existem teóricos como Morin [...] que nos 

mostram que essas dúvidas, desconfortos e 

inquietações não precisam ser vistas como 

algo negativo ou contraproducente. Ao 

invés disso, podemos entender o conflito e a 

contradição como parte da construção de 

qualquer tipo de conhecimento e prática” 

(BONINI, 2014, p. 34).  

  

Como podemos perceber a partir deste apreciador do 

pensamento de Morin, o agir pedagógico e seus conteúdos 

envolvem certa divergência, e, aqui, o que se torna mais 

interessante é estabelecer uma gama de reflexões e não travar 

uma luta constante para buscar a ação homogênea e 

uniforme. Trataremos, então, neste artigo, da importância 

dessa nova dimensão da educação integral proposta por 

Morin. A princípio, vamos colocar alguns pressupostos 

importantes sobre sua teoria como termos significativos sem 

os quais nos faltaria elementos para nosso propósito. Por 

conseguinte, iremos descrever como essa postura coloca-se 

contrária à visão clássica e dualista que se estende dos 

clássicos aos modernos, e, por que não dizer, com reflexos 

nos nossos dias, sobretudo na consideração da abordagem 

entre o todo e as partes.  

O todo é mais complexo que a soma de suas partes, 

e, por conseguinte, entender as partes de forma isolada não 

nos dá o todo integral. As partes possuem relações sutis que 

às vezes o todo deixa escapar, e o todo também pode inibir 

aspectos relevantes que as partes isoladas podem mostrar. 
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Sendo assim, o complexo se sobressai e aponta um novo 

olhar sobre a realidade, e o homem, de modo especial, no 

processo educativo em que se encontra inserido para 

entender aquela. O que Morin quer evitar é o pensamento 

disjuntivo, aspecto este que carrega a tendência de separação 

em partes para se entender um todo organizado.  

 Morin ilustra bem essa busca de superação com a 

perspectiva de “inteligência geral” que se afasta da 

fragmentação ocorrida no conhecimento disjuntivo. É com 

essa noção que ele encontra um viés para a educação do 

futuro, pois, sem essa forma de percepção, a inteligência com 

suas várias faces, não poderemos trilhar o conhecimento 

complexo.  A tendência que a princípio se impõe é de remar 

contra a maré, mas Morin em seus estudos, enfatiza que esse 

tipo de inteligência encontra-se adormecida, está lá, basta 

despertá-la. 

Os sete saberes apontam como indispensáveis na 

construção do futuro educacional, entanto, deter-nos-emos 

apenas de relance no segundo, pois e esse que fundamenta 

nosso objetivo. O segundo saber relaciona-se ao 

conhecimento próprio que pretende: 

 
“[...] unir os demais campos do 

conhecimento para combater a 

fragmentação; assim, a educação deve 

deixar a contextura, o universal, as diversas 

dimensões do ser humano e da sociedade, e 

a estrutura complexa bem claras”. 

(SANTANA, 2014, p. 1). 

  

A proposta de Morin, como aponta Santana, desloca 

a preocupação da formação humana para uma visão em que 
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o conhecimento seja um caminho a desdobrar novas 

perspectivas, e não um espaço fechado no qual não há 

diálogo entre os conhecimentos. Para Morin, conhecimento 

é aberto. Ele percebe abertura nas situações nas quais o 

conhecimento é produzido. A educação do futuro deve 

levantar a bandeira da complexidade e superar a visão 

dualista de mundo e de homem. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 O ponto chave na teoria educacional de Morin é a 

noção de “complexidade” que é construída com base na 

relação conjuntiva entre o todo e suas partes, de forma mais 

ampla no diálogo entre as partes em relação ao todo e entre 

si mesmas. É mister então desenvolver o entendimento sobre 

alguns aspectos que nos revelam a complexidade para, assim, 

compreender sua ligação direta com a educação e essa 

formação integral proposta por vários autores na atualidade. 

 

2.1 Termos importantes no pensamento de Edgar Morin 

  

Edgar Morin em, seu livro “os sete saberes 

necessários à educação do futuro”, utiliza com muita ênfase 

o termo “contexto”, pois, segundo este autor, a 

contextualização, em educação, sobretudo, ocupa papel 

capital para o desenvolvimento do processo cognitivo. Morin 

percebe que existem vários contextos, sendo assim, utiliza o 

significado de “global”para ampliar as relações que vários 

contextos podem assumir. Para esta finalidade reflexiva, 

nosso teórico aborda a relação entre “todo e partes”, temática 
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há muito utilizada por simpatizantes da Gestalt e que em 

Morin assume uma investidura que deve, por conseguinte, 

levar em consideração as duas polaridades: tanto o todo, 

como as partes. Como ele mesmo diz: 

 

“O todo tem qualidades ou propriedades que 

não são encontradas nas partes, se estas 

estiverem isoladas umas das outras, e certas 

qualidades ou propriedades das partes 

podem ser inibidas pelas restrições 

provenientes do todo” (MORIN, 2001, 

p.37).  

 

 Muito sutilmente o termo “global” abordado por 

Morin dá ênfase ao todo, mas não desconsidera as partes, 

pois carrega consigo visões relevantes que podem escapar na 

contemplação do todo. Há, então, uma reciprocidade 

epistêmica muito mais do que uma imbricação ou simples 

referência, na verdade, elas dependem uma da outra: “o todo 

tem um certo número de qualidades e de propriedades que 

não aparecem nas partes quando elas se encontram 

separadas” (MORIN, 2002, p. 562). Partes e todo exercem 

uma relação de reciprocidade, de diálogo constante e 

evolutivo no desenrolar da compreensão. Podemos encontrar 

um exemplo claro, para a relação entre “o todo e as partes”, 

do próprio Morin em seu livro “os sete saberes necessários 

para a educação do futuro”, quando ele diz: “O mundo torna-

se cada vez mais um todo. Cada parte do mundo faz, mais e 

mais, parte do mundo e o mundo, como um todo, está cada 

vez mais presente em cada uma de suas partes” (MORIN, 

2001, p. 67). 
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Essa noção de globalização expressa bem a proposta 

de Morin, pois os países não podem ser visto mais de forma 

isoladas, há o intercâmbio cultural, econômico, político etc. 

O global é complexo e não adianta apenas decompor em 

partes. 

 A premissa de Morin a esse respeito, quando enfatiza 

que “não apenas não se poderia isolar uma parte do todo, mas 

as partes umas das outras” (MORIN, 2001, P.38), é 

fundamental para sua forma de construir esse circuito 

relacional. A tendência moderna é de fragmentar, talvez 

seguindo o fundamento lógico de que “quanto menor a 

extensão, maior a compreensão”, por isso decompor parece 

ser a saída para o entendimento, no entanto, há um equivoco, 

as várias ciências esquecem que essa fragmentação está em 

um contexto, como dissemos há pouco em nossas colocações 

supracitadas, ou seja, esses vários contextos pertencem a um 

todo constituído, e aqui vemos a maior contribuição de 

Morin, essa abordagem de considerar aspectos que parecem 

ser separados naturalmente pelo nosso entendimento, quando 

devem ser reconsiderados em relação à sua realidade global 

que é complexa. 

 

2.2 A COMPLEXIDADE COMO INSPIRAÇÃO PEDAGÓGICA 

  

Vimos no tópico anterior alguns aspectos norteadores 

do pensamento de Edgar Morin, os quais nos levam à 

introdução de um outro fator que ele relaciona com a 

educação integral, a saber, a complexidade. Nas definições 

de Morin, “é o que não é simples” (MORIN, 2002, p. 559). 

Termo esse que a princípio pode assustar, pois leva consigo 
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toda uma cultura de pré-conceito sobre seu entendimento e 

que em nosso pensador assume uma dimensão importante. A 

grande questão é: como o entendimento pode se apropriar do 

complexo? “A palavra complexus significa ‘o que está 

ligado, o que está tecido’. E é esse tecido que é preciso 

conceber” (MORIN, 2002, p. 564). No tocante à educação 

integradora, se faz entender o aspecto multifacetado que é o 

ser humano, aí entendemos essa intervenção de Morin, pois 

“o ser humano é ao mesmo tempo singular e múltiplo” 

(MORIN, 2001, p. 57). A diversidade é então um aspecto 

rico de significado que promove o avanço científico. A maior 

missão da educação do futuro seria dar o devido destaque e 

ênfase à diversidade, não permitindo que a unidade 

anunciada pela modernidade anule a emergente diversidade 

que há na natureza e no homem. “A maior urgência no campo 

das ideias não é rever doutrinas e métodos, mas elaborar uma 

nova concepção do próprio conhecimento” (FERREIRA, 

2014, p. 1). O conhecimento parece já pronto e acabado, nem 

parece que foi construído em cima de paradoxos que foram 

sendo conciliados ao longo do tempo.  

 Sendo assim, o primeiro passo da pedagogia de 

Morin é superar o obstáculo da compreensão, que atualmente 

encontra-se fragmentada. Encontramos aqui outra questão 

neste desenrolar da teoria pedagógica de Morin, a de que o 

ser humano, e até a própria sociedade, na linguagem da visão 

complexa, são multidimensionais. Eles tem várias partes, e 

cada parte liga-se a outra de forma necessária, mantendo 

diálogo constante, daí a complexidade na busca de 

compreensão, pois, ao abordar um aspecto como o ser 

religioso de Dom Hélder, por exemplo, encontra-se esse, às 
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vezes, até como resultado do seu ser político, geográfico, 

psicológico e assim por diante. O ser fragmentado limita a 

compreensão, e mais, pode ofuscar o todo. A única 

percepção restante é a complexa sob a qual devemos nos 

debruçar.  

 Chegamos à complexidade, pois elementos tão 

distintos entre si encontram-se constituindo um todo e, mais 

além, esse todo relaciona as partes de forma necessária e 

integradora. Para nosso pensador, a educação deve tornar os 

aspectos que levam à complexidade algo evidente, cuja 

finalidade é o conhecimento pertinente. O fruto disso reza 

que a educação é detentora do que Morin chama de 

“inteligência geral”, porém, ainda encontra-se latente, 

apenas em potência, carecendo urgentemente de efetivação e 

atualização, assim, utilizamo-nos dos postulados 

aristotélicos para dizer que a educação para Morin ainda não 

alcançou o seu potencial no homem moderno. 

 

2.3 A ruptura com a visão dualista no processo educativo 

 

 A proposta de Morin é persistente e simpatizante com 

uma fratura no dualismo clássico que perdura ainda hoje, 

desenhada sob os moldes modernos de configurações 

cartesianas. Por isso, ele tenta superar a visão dualista de 

Descartes e propõe em substituição a complexidade. Abre-se 

com Morin a nova perspectiva de uma visão integral, não 

como os gregos ou como os modernos que coloca o homem 

como em pratos de balança: corpo e alma. Sua posição é 

inovadora, a educação tem que abraçar o homem em seu ser. 

Neste aspecto, um elemento da teoria de Morin nos favorece 
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nessa busca de colimar uma educação integradora da pessoa 

humana, que é a sua perspectiva da “inteligência geral” 

citada acima. Tentaremos descrever um pouco dessa 

consciência agora para melhor entender a proposta de ruptura 

trazida por Morin. 

Segundo ele houve um engessamento ao longo do 

tempo limitando o humano a uma visão fragmentada, isso 

ocorre quando o conhecimento é organizado em áreas ou 

compartimentos, mais conhecidas como disciplinas, já em 

oposição a este tipo de linguagem, Morin se coloca contrário 

e fala sobre “saberes”, substituindo o termo “disciplina”. 

Essa abordagem, aparentemente, pode ser entendida apenas 

do ponto de vista semântico, mas é importantíssima para a 

construção teórica de Morin, pois essa inversão constrói um 

arsenal poderoso para defender sua teoria e atacar as posturas 

tradicionais. Como dissemos, a complexidade das questões 

sobre o homem e a realidade tornaram-se uma contramão ao 

pensamento moderno, pois as coisas não acontecem 

separadamente, como sugerem os dualistas, elas são 

complexas, nós, ao separarmos corpo e alma, por exemplo, 

os tornamos simples, talvez por uma acomodação intelectual 

ou pelo mecanicismo que transferimos para tudo. 

 A complexidade, como o próprio nome sugere, não é 

fácil de ser digerida, o próprio Morin esclarece: “para 

enfrentar o desafio da complexidade, precisamos de 

princípios organizadores do conhecimento” (MORIN, 2002, 

p.567). Nossos saberes e todo tipo de informação precisa ser 

contextualizado, na perspectiva clássica, com certeza, isso 

seria impossível devido a suas compartimentações. Desta 

feita, a superação deste dualismo persistente só encontra uma 
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via: o conhecimento complexo. “Do ponto de vista da 

complexidade ordem e desordem convivem nos sistemas”. 

(FERREIRA, 2014, p. 2). O pensamento crítico, para realizar 

essa visão complexa, sugere um retorno, volta ao começo, 

mas isso não implica sempre um partir do zero, com base no 

erro, rever os equívocos e recriar dando novas conexões e 

ligando-as à existência prática, isso obviamente se faz 

presente na escola e é movida pela heterogeneidade que o 

universo escolar proporciona e oferece. 

 

2.4 A inteligência geral 

 

 Como dissemos há pouco, adotar a complexidade 

como parte integradora da nova visão educativa carrega 

consigo toda uma reviravolta no pensamento pedagógico, 

fazendo surgir termos e ações diferentes. A “inteligência 

geral” é, pois, uma dessas necessidades novas, que 

impulsionam à compreensão da visão integradora.  

 
A educação deve favorecer a aptidão 

natural da mente em formular e resolver 

problemas essenciais e, de forma 

correlata, estimular o uso total da 

inteligência geral. Este uso total pede o 

livre exercício da curiosidade, a 

faculdade mais expandida e a mais viva 

durante a infância e a adolescência, que 

com frequência a instrução extingue e 

que, ao contrário, se trata de estimular 

ou, caso esteja adormecida, de 

despertar”. (MORIN, 2001, p. 39). 
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O princípio reducionista é um grande obstáculo a ser 

superado por quem quer dar oportunidade à complexidade, 

motivando essa inteligência geral. Isso por que, 

naturalmente, de forma não gritante, ele tende a reduzir e 

conduzir o complexo no simples. “a Inteligência parcelada, 

compartimentada, mecanicista disjuntiva e reducionista 

rompe o complexo do mundo em fragmentos disjuntivos, 

fraciona os problemas [...] é uma inteligência míope”. 

(MORIN, 2001, p. 43). A inteligência geral, por sua vez, 

abre-se à diversidade que considera uma oportunidade, 

valorizando a criatividade e ampliando os saberes. A 

educação deve, desta forma, privilegiar e promover essa 

Inteligência geral a fim de superar a visão disjuntiva, estando 

pronta para referir-se ao que é complexo, haja vista que “o 

desenvolvimento de aptidões gerais da mente permite melhor 

desenvolvimento das competências particulares ou 

especializadas” (MORIN, 2001, p. 1). Essa busca pela 

ampliação dos saberes de forma relacional pode desencadear 

uma educação do futuro na qual os indivíduos possam ser 

aceitos pelo desenvolvimento e talento que podem oferecer 

à sociedade e não por dominar determinadas disciplinas 

vigentes no universo profissional em que está inserido. Essa 

inteligência geral despertará as mentes para buscarem 

conhecimentos significativos ao desenvolver competências 

particulares. Isso possibilitará à educação um desenho 

diferente do atual, pois valoriza os indivíduos em suas 

particularidades e em sua complexidade, oportunizando uma 

sociedade mais dinâmica, e não presa à uniformidade 

castradora de criatividade. 
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CONCLUSÃO 

 

 A abordagem que fizemos sobre a dimensão que 

Morin atribui à formação do homem integral encontra-se 

disseminada em várias obras importantes da literatura sobre 

este tema. Mas, não é apenas o autor em foco que tem essa 

visão de futuro para o processo educativo, também há outros 

cortes epistemológicos como, por exemplo, Paulo Freyre e 

Bernard Charlot e Libâneo. Isso reforça a premissa de que é 

urgente uma nova abordagem sobre a formação humana, de 

forma que essa ocorra de maneira integradora e não 

fragmentada.  

Dar novos rumos à educação, porém, não é tarefa 

fácil. A via seguida por Morin busca uma ampliação da visão 

sobre a formação humana a partir de uma tentativa de eclodir 

as potencialidades adormecidas na relação entre os saberes. 

Um terreno fértil que é muitas vezes desconsiderado pelas 

propostas educativas. Como na agricultura, sabemos que não 

é só plantar, é preciso preparar o terreno: difundir a ideia de 

complexidade aos que lidam cotidianamente com educação; 

depois plantar: tratar as disciplinas de forma interdisciplinar 

e transdisciplinar já é um início positivo para uma possível 

abordagem nessa perspectiva de conjunto; e, por fim colher 

a educação do futuro, na qual os saberes dialogam entre si e 

tornam os conteúdos significativos para a vida cotidiana. No 

entanto, do plantar ao colher há ainda o cuidar. Nesse cuidar 

aparece a lagarta, a necessidade de adubo e de água. Então, 

para colher uma educação do futuro com compreensão ampla 

da inteligência geral e da complexidade, há ainda um longo 

caminho. 
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 A questão principal é, pois, não fixar os problemas 

como contradições que precisam ser resolvidas, pelo 

contrário, deve-se partir deles, esses problemas e paradoxos 

são pontos de partida para um diálogo para o qual a noção de 

complexidade oferece ferramentas. Não mais podemos 

pensar em uma situação estática, sobretudo na educação, que 

lida com a subjetividade e saberes com várias facetas e 

contextos.  

 Em suma, trazemos ainda a alternativa proposta por 

Morin, que se torna uma via para aderir a subjetividade, nos 

referimos à sua proposta de despertar a “inteligência geral” 

que fuja das disjunções de visão de mundo e construa uma 

noção de forma mais contextualizada ao intercalar saberes 

que são múltiplos nos indivíduos. Não só os sujeitos, mas 

também a realidade não escapa a esta nova postura e 

realidade: deve-se abordar os conhecimentos, as ciências, os 

currículos; uma inteligência geral não vai deixar de buscar 

aspectos integrais do homem e da realidade, vendo-os como 

algo mais, relacionados em uma cadeia e tecidos de uma 

malha de compreensão complexa e não simples. Com isso, 

queremos concluir que definições disjuntivas encontradas 

em tradições de conhecimentos fragmentados e sintéticos 

devem perceber que muitas vezes a complexidade é o ponto 

de partida e não o de chegada. Tendo em vista que a 

fragmentação do conhecimento encontra terreno fértil e 

raízes sobretudo no ambiente escolar, esse se torna o lugar 

perfeito para o processo de mudança da mentalidade 

tradicional. 
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CAPÍTULO 6 

 

A FELICIDADE EM SÃO TOMÁS DE AQUINO: NA VISÃO 

ANTROPOLÓGICA 

 

 

Márcio Cândido Dos Santos29 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A felicidade surge à sociedade hodierna como um 

tema que, embora faça parte do seu cotidiano, muitas vezes 

não é compreendido. Com a intenção de estudarmos afinco 

sobre esse tema nos reportamos a Santo Tomás de Aquino, 

egrégio filósofo medieval (séc. XIII), maior expoente na era 

Escolástica. 

A felicidade é intrínseca ao homem, que está sempre 

em peregrinação buscando sua beatitude. Para o Mestre 

Tomás, “[...] a questão da felicidade é o grande problema 

humano e o centro do plano amoroso de Deus para os 

homens e mulheres” (JOSAFHAT, 1998, p.167). Mas, 

segundo a visão tomasiana, em que consiste a felicidade do 

homem? É esta a pergunta que permeia este artigo, todavia, 

não basta perquirir qual o pensamento acerca da felicidade, 

e sim verificar se esse pensamento toca no que concerne o 

anseio supremo do homem moderno. 

                                       
29 Graduado em filosofia pela Faculdade Católica Santo Tomás De 

Aquino – FACESTA. 
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O presente artigo tem como intuito analisar o 

pensamento Tomasiano tendo como parâmetro a Suma 

Teológica e os comentadores do pensamento tomista; 

colocando-o de fronte a realidade pertinente que ecoa na 

atualidade, o fim último do homem. Sabendo da grande 

influência de Aristóteles em mestre Tomás, queremos 

estudar um pouco a questão da felicidade em uma visão 

aristotélica. Desta feita, o pensamento de Aquino decorre na 

perspectiva antropológica que tem como objeto primordial o 

homem; ao tempo que a pessoa humana considera a 

felicidade fim último da vida humana. 

É através da fundamentação bibliográfica, utilizando 

das fontes primárias e secundaria supracitadas, que o artigo 

é confeccionado em uma linha hermenêutica, sendo fiel ao 

pensamento do autor, procedendo de fora analítica e 

sistemática para maior compreensão do mesmo. 

Portanto, sabendo que a felicidade é um tema amplo, 

não ousamos achar que um artigo o findasse; mas 

pretendemos que este opúsculo seja uma fonte indagadora de 

cunho filosófico para posteriores aprofundamentos sobre o 

mesmo, levando-nos a uma maior contemplação do fim 

último do homem. 

 

2. O TÉLOS DE ARISTÓTELES, A EUDAIMONÍA 

 

Fr. Garrigou Lagrange30 (1947) afirma que a busca da 

própria finalidade é a tendência de tudo o que existe, “desde 

                                       
30 Reginand Garrigou Lagrange O. P. (Nauch, França em 21 de fevereiro, 

1877 – Roma em 15 de fevereiro de 1964) foi um teólogo dominicano 

francês e filósofo. 
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o grão de areia até Deus. Nessa conhece sua própria 

finalidade: julgar em conformidade com a natureza e com a 

existência das coisas e elevar-se à sua causa primeira e a seu 

fim último” (LAGRANGE, 1947, p. 11).  

Para os aristotélicos, a felicidade está intimamente 

ligada à finalidade da ação, e qual o fim a ser alcançado. Por 

isso Aristóteles indica: 

 
[...] que há dois tipos de fim para a ação: o 

telos (fim) pode ser, ele próprio, uma 

energia (atividade, activitas, como no agir 

ético, mas também em atividades como 

tocar flauta) ou pode ser o ergon (obra, 

resultado, produto) de uma ação (no agir da 

tekhne, o fim é uma casa, por exemplo; e em 

relação à construção esse representa o bem 

mais elevado e mais desejável) (WOLF, 

2013. P. 23). 

 

O termo eudaimonia nos remete à felicidade, e essa 

está ligada à razão pela qual busco ser feliz. “O homem é ser 

racional. Consequentemente o seu bem ou sua felicidade 

(eudaimonia) deve consistir na atuação da razão. Segundo 

Aristóteles, a perfeita atuação da razão verifica-se na 

contemplação” (MONDIN, 2014, p.108). A vida do homem 

tem um andamento linear, tem uma meta: a felicidade.  

 

2.1 A felicidade segundo Aristóteles 

 

Podemos perguntar-nos: o que é o bem? Para alguns 

homens, o bem é sinônimo de felicidade. Falando da vida 

feliz, a entende-se sob várias ópticas. Podemos exemplificar: 

uma pessoa que está desempregada, ao ser contratada, 
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associa a felicidade ao emprego possuído. Outros pensam 

que o bem como felicidade está em outra esfera, em um nível 

superior. 

Aristóteles visa formas para o homem alcançar a vida 

feliz: a busca do prazer; a vida política; a contemplação; as 

riquezas; ou a vida tomada pelo dinheiro. Na via aristotélica, 

temos várias interpretações sobre o bem (os três tipos de 

bens: os exteriores, os relativos a alma e ao corpo), tais 

acepções o levam a procurar o bem universal. Já é sabido que 

Platão idealizou a doutrina das formas, o que Aristóteles acha 

um tanto fadigoso, de forma que tal visão é rejeitada, pois o 

bem, no patamar universal, não é granjeado como tal pelo 

homem. Aristóteles afirma:  

 

Acontece o mesmo em relação à forma do 

bem; ainda que haja um bem único que seja 

um predicado universal dos bens, ou capaz 

de existir separada e independentemente, tal 

bem não poderia obviamente ser praticado 

ou atingido pelo homem, e agora estamos 

procurando algo atingível. Talvez alguém 

possa pensar que vale a pena 

terconhecimento deste bem, com vistas aos 

bens atingíveis e praticáveis; com efeito, 

usando-o como uma espécie de protótipo, 

conheceremos melhor os bens que são bons 

para nós e, conhecendo-os poderemos 

atingi-los (EN I 1095b, p. 19) 

 

O bem, em sua plenitude, é buscado pelo homem, e 

não o de conveniência. A ação visa sempre o bem 

relacionado à atividade praticada. Temos o exemplo do 

artista que tem sua arte como bem, o aluno que tem como 

bem seus artigos científicos. “Nós outros consideramos 
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como mais propriamente e verdadeiramente bens os que se 

relacionam com a alma, e como tais classificamos as ações 

psíquicas” (FARIA, 2004, p. 119). “O fim último de cada 

ente constitui a sua realização completa, a qual é conseguida 

com o desenrolar, a pleno ritmo, daquela atividade que lhe é 

inerente, ou seja, daquela atividade que age em sua natureza 

específica” (MONDIN, 1987, p. 97). 

Na vida cotidiana do homem, sua ação leva a uma 

reação, ou seja, cada ação humana leva a finalidade da 

mesma. Existem infinitas finalidades, mas só existe um bem 

a ser buscado em si mesmo, as coisas que buscam outras são 

meios, e não fins. Aristóteles apresenta o bem supremo e esse 

está acima dos demais.  

 

Se, pois, para as coisas que fazemos existe 

um fim que desejamos por ele mesmo e tudo 

o mais é desejado no interesse desse fim; e 

se é verdade que nem toda coisa desejamos 

com vista em outra (porque, então, o 

processo se repita ao infinito, e inútil e vão 

seria o nosso desejar), evidentemente tal fim 

será o bem, ou antes o sumo bem (FARIA, 

2004, p. 118).  

 

O homem é diferenciado dos animais irracionais por 

sua função específica de ser pensante; “relativamente ao 

homem, a atividade que o distingue dos animais é o 

pensamento, cujo expressão máxima é a contemplação” 

(MONDIN, 1987, p. 97). 

Aristóteles, sobre a função da alma, afirma que ela é 

“a atividade vital do elemento racional do homem, uma parte 

deste é dotada de razão no sentido de ser obediente a ela, e a 
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outra no sentido de possuir a razão” (EN I, 1098, p. 24). A 

função do homem relaciona-se com a atividade da alma 

passando pela razão, é por isso que o médico exerce sua 

função de cura, sendo um bom médico faz tudo com 

perfeição. Pois a vida dirigida pela virtude leva o homem à 

felicidade. 

Tudo que o homem fez está relacionado com seu 

modo de viver e em concordância com as funções de sua 

alma. 

 

[...] afirmamos que a função própria do 

homem é um certo modo de vida, este é 

constituído de uma atividade ou de ações da 

alma que pressupõe o uso da razão e a 

função própria de um homem bom é o bom 

e nobilitante exercício desta atividade ou 

prática destas ações, se qualquer ação é bem 

executada de acordo com a forma de 

excelência adequada (E N I 1098, p. 24). 

 

A função própria do homem e seu bem tem que estar 

relacionados à faculdade da alma. Nessa ótica, felicidade está 

na concepção antropológica, pois o sujeito da felicidade é o 

próprio homem e sua razão.  

 

E como, para ele: o que é próprio de cada 

coisa é, por natureza, o que há de melhor e 

de aprazível para ela [...] para o homem a 

vida conforme a razão é a melhor e mais 

aprazível, já que a razão, mais que qualquer 

outra coisa, é o homem. Donde conclui que 

essa vida é também a mais feliz (COTRIM, 

1996, 114). 
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Já sabemos que a felicidade em Aristóteles é o bem 

supremo, a virtude perfeita. Para entender melhor a 

felicidade, devemos saber que existem classes de bens no 

tocante a vida feliz. “Ora, os bens têm sido dividido em três 

classes, e alguns foram descritos como exteriores, outros 

como relativos à alma ou ao corpo” (FARIA, 2004, p. 119). 

“Na verdade, ninguém porá em dúvida uma classificação dos 

bens exteriores que os divide em três grupos – os bens 

exteriores, os bens do corpo e os bens da alma, ou negará que 

os homens felizes devem tê-los todos” (POL VII, 1323ª, p. 

19). 

Na visão de Nadir Antônio Pilcher, “os bens 

exteriores são constituídos pela riqueza, amizade e boa 

fortuna, os bens do corpo são formados pela saúde e pelo 

vigor físico” (PILCHER, 2004, p. 49).  

 

Outra noção que se harmoniza com nossa 

opinião é a que o homem feliz vive bem e se 

conduz bem, pois praticamente definimos a 

felicidade como uma forma de viver bem e 

conduzir-me bem. Ademais, todas as 

características procuradas na felicidade se 

enquadram no que dissemos a seu respeito. 

Algumas pessoas, de fato, pensam que a 

felicidade é excelência, outras que ela é 

discernimento, outra que é uma espécie de 

sabedoria, outras ainda pensam que ela é 

tudo isto, ou uma destas noções em conjunto 

com o prazer, ou sem que lhe falte o prazer, 

enquanto outras acrescentam a prosperidade 

exterior (EN I 1098b, p. 26). 

 

“Com efeito, alguns identificam a felicidade com a 

virtude, outros com a sabedoria prática, outros com uma 
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espécie de sabedoria filosófica, outros com estas, ou uma 

destas, acompanhadas ou não de prazer; e outros ainda 

também incluem a prosperidade exterior” (FARIA, 2004, p. 

119). 

A felicidade está inserida na perfeição dos atos 

humanos. “A felicidade é, portanto, uma atividade pela qual 

o ser humano entra na posse do bem perfeito” 

(NASCIMENTO, 2007, p.76). 

Vejamos alguns pressupostos de uma vida feliz em 

Aristóteles:  

 

a) A VIDA EM BUSCA DO PRAZER – aqui, 

realçamos a busca no prazer material ou até mesmo no prazer 

corporal, nessa tentativa o indivíduo que a felicidade, e nem 

sempre nela está sua satisfação.  O prazer buscado por si 

mesmo é agradável e esse é associado à felicidade, mas ainda 

não é o bem supremo.  

 

Não se deve obviamente dizer que as coisas 

manifestamente aviltante são prazeres, a não 

ser para um gosto pervertido, e entre os 

prazeres considerados dignos, que classe de 

prazeres ou que espécie de prazer devemos 

dizer que são adequados às criatura 

humanas? Os prazeres são inerentes à 

atividades. Então, se as pessoas perfeitas 

sumamente felizes tem uma ou mais 

atividades, pode-se dizer em sentido lato 

que os prazeres adequados às criaturas 

humanas (E N X 1176a, p. 199, 100). 

 

O prazer não oferece ao homem sua plena realização 

no que toca a sua capacidade humana, “porque o homem não 
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é pura razão, nem puro espírito, mas também carne e sentido” 

(MONDIN, 2014, p. 108). Esta vida só pode satisfazer os 

sentidos do ser humano, pois a felicidade não está na 

operação dos sentidos. O grande filósofo Severino Boécio 

fala dos prezes como soluções aberrantes: “se alguém 

procurar a felicidade por esse caminho, só encontrará 

soluções aberrantes: trata-se de caminhos que não estão em 

condições de levar ninguém àquela meta a que prometem 

conduzi-lo” (REALE, ANTISERI, 2007, p.131).   

Para a realização completa do homem, é necessário 

que todo seu ser seja preenchido, como afirma Battista 

Mondin (2014): “para que o homem seja realmente feliz é 

necessário que sejam satisfeitas todas as suas faculdades, 

também as dos sentidos. A satisfação dos sentidos chama-se 

prazer [...], a verdadeira felicidade constitui-a o prazer com 

a contemplação” (MONDIN, 2014, p. 108). O homem, em 

toda sua realidade, visa seu bem próprio, sua satisfação, no 

deleite ele encontra-se com o bem passageiro, tentando assim 

chegar a último bem.  

 

b) A VIDA EM BUSCA DA RIQUEZA - a vida 

sempre desemboca em um emaranhado de problemas que, à 

primeira vista, tem tudo a ver com o financeiro, nesse âmbito 

a busca pela riqueza torna-se frutuosa. 

 

Mas evidentemente, como já dissemos, a 

felicidade também requer bens exteriores, 

pois é impossível, ou na melhor das 

hipóteses, não é fácil praticar belas ações 

sem os instrumentos próprios. Em muitas 

ações usamos amigos e riquezas e poder 

político como instrumento, e há certas 



- 138 - 

coisas cuja fala empana a felicidade (E N I 

1099a e 1099b, p. 27). 

 

No mundo atual, a realidade de ter e poder está como 

impregnada na pessoa do ser humano, isto é fato. O dinheiro 

é um bem necessário para a vida no que toca as necessidades 

materias, e através dele podemos também realizar grandes 

gestos de solidariedade. “As riquezas não são indispensáveis 

para a felicidade, embora certa quantidade de bens seja 

necessária para que seja possível ao homem entregar-se à 

contemplação sem ser perturbado por outras preocupações” 

(MONDIN, 2014, p. 108).  

A vida voltada ao prazer, querida e vivida por muitos, 

é criticada por Aristóteles como vida escrava. É necessário 

ter riquezas, para que o homem possa viver bem sua 

dignidade.  

 

c) A FELICIDADE PELA VIDA 

CONTEMPLATIVA – já vimos que a felicidade apetecida 

pelo homem não consiste nem na riqueza e muito menos no 

prazer. Em que consiste a felicidade como contemplação? 

Poderíamos responder pensando no estagirita, que fala dos 

deuses, do seu habitat contemplativo. Diz ele: “a atividade 

dos deuses supera todas as outras em bem-aventurança, deve 

ser a contemplativa” (EN X 1178b, p.205). 

 
Então a felicidade chega apenas até onde há 

contemplação, e as pessoas mais capazes de 

exercerem a atividade contemplativa fruem 

mais intensamente a felicidade, não como 

um acessório da contemplação, mas como 

algo inerente a ela, pois a contemplação é 

preciosa por si mesma. A felicidade, 



- 139 - 

portanto, deve ser alguma forma de 

contemplação (EN X 1178b, p. 205). 

 

A contemplação está ligada à sabedoria divina, é essa 

relação com o Motor que move o homem. Tanto Tomás de 

Aquino como Aristóteles reconhecem que o homem via 

contemplação encontra-se com Deus.   

 

3. A FELICIDADE: COMO FIM ÚLTIMO DO HOMEM 

 

Deus quer que sejamos felizes e, em harmonia com a 

vontade de Deus, vê-se que o desejo mais profundo do 

coração humano é a felicidade. Em todos os seus atos, a 

pessoa humana está procurando, conscientemente ou não, a 

felicidade. Com outras palavras: todo o nosso agir livre tem 

último fim e este fim é a felicidade. A primeira palavra no 

Livro dos Salmos é “feliz”: “Bem-aventurados os que não 

procedem conforme o conselho dos ímpios, não trilha o 

caminho dos pecadores, nem se assenta entre os 

escarnecedores. Feliz aquele que compraz no serviço do 

Senhor e medita sua lei dia e noite.” (Sl. 1, 1-2). 

O Livro dos Salmos é o livro de oração por excelência 

da Sagrada Escritura. A primeira palavra deste livro mostra-

nos que a oração nos conduz à felicidade. O Sermão da 

Montanha é a carta magna do cristianismo. A palavra 

principal deste discurso é “bem-aventurado.”: “Bem-

aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é 

o reino dos céus! (Mt5, 3.4.11.12) 

Jesus começa a sua missão mostrando o caminho para 

a bem-aventurança, isto é, para a felicidade. 
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A felicidade pode ser como sumo bem da pessoa 

humana. É aquilo que todos os homens almejam. Sim, todos 

os homens querem ser felizes, mas nem todos concordam em 

que consiste a felicidade. Por isso, precisamos estudar o 

assunto com mais afinco. Descobriremos em que consiste a 

felicidade. 

 

3.1 Em que consiste a felicidade?  

 

“A felicidade é a ação segundo a virtude perfeita”31 

(AQUINO, 2003, p. 64). Todos concordam em dizer que a 

felicidade é o bem perfeito. A pessoa feliz é a que possui o 

bem, e a pessoa perfeitamente feliz é a pessoa que possui o 

bem perfeito. Nesta seção queremos descobrir em que 

consiste o bem perfeito. Segundo o primeiro escolástico, 

Severino Boécio32 (2007), a felicidade não consiste nas 

“vicissitudes da fortuna, que é o destino que domina a vida 

humana” (REALE, ANTISERI, 2007, p.131). A experiência 

nos ensina que alguns pensam que a riqueza é o sumo bem; 

outros pensam que consiste na honra, na fama ou até no 

poder; outros agem como se o prazer dos sentidos fosse o 

bem supremo. Quase todos procuram a felicidade nos bens 

criados. Mas, parece que nenhum destes bens consegue 

satisfazer o coração do humano. Na visão do doutor da 

verdade, “o homem finaliza sua atividade humana como 

objeto de conhecimento e amor e constitui, para o ser 

                                       
31S.Th. Ia – IIae q. 3, a 2 
32(480-524) “Filósofo e político. Foi cônsul e primeiro ministro do rei 

Ostrogodo Teodoro. Acusado de traição, foi aprisionado e justiçado” 

(MONDIN, 1987, p.216). 
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humano, a felicidade, a suprema realização” 

(NASCIMENTO, 2007, p. 76). Examinemos cada 

possibilidade com atenção.  

 

3.2 A felicidade do homem consiste nas riquezas? 

 

A felicidade em si mesma completa o homem. Ele 

vive nessa função de busca do bem-estar, o mesmo visa o 

dinheiro como sua bem-aventurança perfeita. Nessa ótica, o 

bem do ser humano “consiste naquilo que ao máximo 

domina o afeto humano” (AQUINO, 2003, p. 46 - 47). 

Parece que a felicidade consiste na riqueza por uma razão 

simples: pelas riquezas a pessoa tem acesso a todos os bens, 

e quem tem acesso a todos os bens deve estar muito feliz. Por 

isso, parece que este bem externo abre a porta para a 

felicidade, que é um bem interno, um bem próprio da pessoa. 

 

Segundo Boécio: “a bem-aventurança é o 

estado perfeito da junção de todos os bens”. 

Ora parece que pelo dinheiro poderão se 

adquirir todas as coisas, porque o Filósofo, 

no livro V da Ética, afirma que o dinheiro se 

inventou para ser a fiança de tudo aquilo que 

o homem quisesse possuir (AQUINO, 2003, 

p. 47). 

 

Santo Tomás responde explicando que há dois tipos 

de riqueza: as riquezas naturais e as riquezas artificiais. As 

naturais incluem alimentos, animais e campos. “São aquelas 

pelas quais o homem é ajudado a compensar as deficiências 

naturais, como sejam, a comida, a bebida, as vestes, os 
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veículos, a habitação, etc”33 (AQUINO, 2003, p.47). A 

principal riqueza artificial é o dinheiro. Em si, as artificiais 

não ajudam a natureza humana, mas foram inventadas para 

facilitar o comércio. Elas “são aquelas que por si mesma não 

auxiliam a natureza, [...], mas a arte humana as inventou para 

facilitar as trocas, para que fossem como medidas das coisas 

veniais”34 (AQUINO, 2003, p. 47). 

Ora, a felicidade não pode consistir nas riquezas 

naturais. Na realidade, estas estão a serviço da vida humana. 

Não é o último fim do homem, mas são ordenados ao homem 

como um fim. Todas estas coisas são em baixo do ser 

humano. Segundo o Aquinate: 

 

É evidente que a bem-aventurança do 

homem não pode estar nas riquezas naturais. 

Buscam-se essas riquezas em vista de outra 

coisa, para sustentarem a natureza humana. 

Por isso, não podem ser o último fim do 

homem. Donde, na ordem natural, todas elas 

estão abaixo do homem, e são feitas em vista 

dele [...] (AQUINO, 2003, p. 47).35 

 

Tampouco o nosso fim pode ser as riquezas 

artificiais. De fato, estas são adquiridas para poder adquirir 

as riquezas naturais. Por exemplo, o dinheiro serve para 

comprar comida. Estas riquezas não podem constituir o fim 

da vida humana. A riqueza está a serviço do bem; 

lembrando-se das primeiras comunidades primitivas que 

poupava o dinheiro para gastos necessários em favor de 

                                       
33S.Th. Ia – IIae q. 3, a 2 
34S.Th. Ia – IIae q. 3, a 2 
35S.Th. Ia – IIae q. 3, a 2 
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todos. O dinheiro é apenas mediador de uma felicidade 

efêmera e não é o sumo bem da vida humana. “Deve-se dizer 

que, pelo dinheiro pode-se ter todas as coisas veniais, mas 

não as espirituais, que não podem ser vendidas” (AQUINO, 

2003, p.48).  

 

3.3 A felicidade do homem consiste nas honras? 

 

A felicidade é o prêmio da vida virtuosa. Mas, a honra 

parece ser o prêmio por excelência da virtude. Por isso, 

parece que a nossa felicidade consiste na honra. Além deste 

argumento, podemos notar que muitas pessoas são prontas a 

sacrificar tudo para adquirir ou poupar sua honra, indicando 

que a mesma representa o núcleo da felicidade. “Nada parece 

ser mais desejado pelos homens do que a honra, porque os 

homens suportam perder todas as outras coisas, mas não 

suportam detrimento de sua honra” (AQUINO, 2003, p. 49). 

Santo Tomás (2003) insiste que a felicidade não pode 

consistir na honra, porque “[...] a honra não está naquele que 

é honrado, porém mais naquele que a honra, que reverencia 

o honrado” (AQUINO, 2003, p. 49). De fato, é possível 

honrar alguém que já perdeu o uso da razão ou alguém que 

já perdeu as qualidades pelas quais está sendo honrada. 

Assim, se vê que a honra pode ser falsa – pode honrar uma 

pessoa que não o merece e que é uma pessoa miserável.  

Na realidade, a honra é conferida a alguém por causa 

de qualquer qualidade pessoal ou de qualquer excelência. Por 

isso, ela é um sinal ou testemunho da nobreza da pessoa 

honrada. Podemos dizer que a honra é consequência ou fruto 

da honra ou do bem que existe na pessoa, mas não é o bem 
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mesmo. O bem perfeito é a felicidade. Devemos concluir que 

a honra pode ser um fruto da felicidade, mas a felicidade não 

consiste principalmente na honra. 

Sem dúvida, a honra é um bem, pode ajudar alguém 

a alcançar a felicidade e pode aumenta-la em uma pessoa. 

Isto explica por que a Igreja e a sociedade civil conferem às 

pessoas que as merecem. 

É de grande importância reconhecer que sempre 

existem pessoas que procuram certas carreiras ou profissões 

por causa da honra ou do “status” a elas ligada. O desejo de 

receber honra também pode influenciar na maneira de vestir; 

pense na “necessidade” de seguir a moda ou em várias outras 

escolhas na vida quotidiana. É importante conduzir as 

pessoas para que reconheçam que a honra é elemento 

secundário e não principal na procura da felicidade. 

 

3.4 A felicidade consiste na fama ou na glória? 

 

A diferença entre honra e a fama é que a honra 

normalmente implica na presença da pessoa, enquanto a 

fama não está ligada à presença física da pessoa. A glória é 

“sobretudo [...] o bem do homem que se difunde sendo 

conhecido pelos outros, porque, como afirma Ambrósio, a 

glória nada mais é que o “esclarecimento com louvor”36 

(AQUINO, 2003, p. 51).  É evidente que a felicidade não 

pode consistir na fama, que poderia ser fruto de engano. 

Alguém poderia ser famoso por atos perversos ou poderia 

                                       
36 ST Ia-IIae, q. 2, a. 3. 
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receber fama ou glória por virtudes simuladas. A fama está 

mais na mente e na boa opinião. 

 

4 A FELICIDADE: COMO POSSE OU DELEITE 

 

4.1 O ser feliz está no poder? 

 

A felicidade não pode consistir no poder. Na 

realidade, a felicidade é o bem perfeito, mas o poder é 

imperfeito. Isto se vê no fato que o poder ou a autoridade de 

um homem não pode livrá-lo das preocupações e da 

ansiedade. Pensemos em um homem rodeado por outro 

homens que têm medo dele (porque ele tem poder sobre os 

demais) e reconheçamos que eles incutem medo nele por 

serem ambiciosos e porque querem tirar o poder dele. “Ora, 

o que há de mais perfeito é o homem poder governar os 

outros, isto é próprio daqueles que estão investidos de poder. 

Logo a bem-aventurança consiste no poder”37 (AQUINO, 

203, p. 52). Tl homem não pode ser feliz em virtude de seu 

poder. Por duas razões vemos que a felicidade não pode 

consistir no poder. 

 

a) O poder tem a natureza de um princípio, tem como 

finalidade “causar” o bem nos outros, mas a 

felicidade tem a natureza de fim último. Com outras 

palavras, o poder está a serviço da felicidade; 

b) O poder pode ser usado para o bem ou para o mal, 

enquanto a felicidade é o bem perfeito da pessoa 

                                       
37ST Ia-IIae, q. 2, a. 3. 
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humana. O poder é compatível com o mal, a 

felicidade não. 

 

É importante notar que a felicidade pode, em parte, 

consistir no bom uso do poder. Mas, tal uso provém mais da 

virtude do que do poder em si. 

 

O poder, no entanto, é o que há de mais 

imperfeito. Diz Boécio: “O poder humano 

não pode evitar o tormento das 

preocupações, nem o aguilhão do medo”, e 

mais adiante: tens por poderoso o que está 

rodeado de guardas, aquele que mais teme 

aos quais amedronta”? Logo, a bem-

aventurança não está no poder (AQUINO, 

203, p. 52). 

 

Olhamos já para as riquezas, a honra, a fama e o 

poder. Santo Tomás classifica todos estes bens como bens 

exteriores. Todos são causados por fatores externos e, 

muitas vezes, pela fortuna. Existem quatro razões que 

mostram que a felicidade não pode consistir na riqueza, na 

honra, na fama e no poder: 

 

a) A felicidade é o bem supremo e, por isso, é 

incompatível com qualquer mal. Mas, todos “os 

bens acima mencionados podem ser encontrados 

em pessoas boas ou ruins.” (AQUINO, 2003, p. 53).   

b) Por sua própria natureza a felicidade satisfaz. Se a 

pessoa está realmente feliz, a ela não pode faltar 

qualquer bem que é realmente necessário. Mas, 

alguém pode possuir os quatros bens mencionados 

e, ainda assim, não possuir bens que são necessários 
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para felicidade, “por exemplo, a sabedoria, a saúde 

do corpo e coisas semelhantes” (AQUINO, 2003, P. 

53). 

c) “A felicidade é um bem perfeito” (AQUINO, 2003, 

p. 53). Por isso, ela não pode produzir nenhum mal. 

Mas, todos os bens mencionados podem provocar o 

mal.  

d) O homem é ordenado à felicidade por princípios que 

estão nele mesmo, porque ele é naturalmente 

ordenado à felicidade. Mas todos os bens acima são 

extrínsecos ao homem. 

 

[...] o homem ordena-se para a bem-

aventurança por princípios interiores, uma 

vez que se ordena para ela naturalmente. 

Ora, os quatros bens mencionados originam-

se mais de causas exteriores e, na maioria 

das vezes, da sorte, e, por isso, são 

chamados de bens da sorte. Fica claro, 

portanto, que nos citados de nenhuma 

maneira consiste a bem-aventurança 

(AQUINO, 2003, p. 53). 

 

O bem não consiste no que tocar o exterior, pois estes 

só servem como meio para um bem maior. O bem, na sua 

essência, está no âmbito interior, que vai além de nossas 

capacidades, por isso o bem dever ser conhecido e querido a 

partir do espiritual. 

 

4.2 A felicidade consiste em qualquer bem do corpo? 

 

Denota-se que “nenhuma riqueza é comparável à 

saúde do corpo [...] a bem-aventurança consiste no que há de 
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ótimo [...] ela consiste na saúde do corpo” (AQUINO, 2003, 

p. 54). Depois de ter olhado para os bens externos ao homem, 

podemos olhar para os bens que se referem mais diretamente 

à sua pessoa, começando com os bens do corpo. Por uma 

razão bem simples se pode dizer que a felicidade humana não 

pode consistir em um bem corporal: todos aceitam que o 

homem supera o animal a respeito da felicidade, mas muitos 

animais são superiores no que se refere ao corpo: a tartaruga 

a respeito da longevidade; o leão, na questão de força física; 

o veado, na rapidez. Por isso, a felicidade da pessoa humana 

não consiste em bens corporais38.  

O doutor da verdade traça outra linha de 

argumentação que completa a de cima. Ele compara a 

vontade do homem ao comandante de um navio; compara o 

homem, como tal, ao navio; e diz que o fim, ou seja, a 

finalidade da vontade do comandante não é a conservação do 

navio (se fosse, seria melhor deixar o navio no porto!); a 

finalidade é navegar.  

 

[...] O comandante não visa como último fim 

a conservação do barco que lhe foi entregue, 

porque está ordenado para outra coisa como 

para seu fim, a saber, navegar. Assim como 

o barco é entregue ao comandante para que 

ele o dirija, assim o homem é entregue à sua 

vontade e razão [...] (AQUINO, 2003, p. 

54). 

 

O navio foi feito para navegar. Por esta razão, o 

comandante, em suas decisões, visa principalmente à 

                                       
38 Aquino, 2003, p. 54. 
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navegação e não o simples bem-estar do navio. O navio tem 

sua finalidade e isto será o fim último do comandante a 

respeito do mesmo. E, assim como o navio é confiado ao 

comandante, também o homem é confiado à sua razão e à sua 

vontade. Mas, é evidente que “o homem se ordena para 

alguma coisa como fim, pois o homem não é o sumo bem. 

Donde ser impossível que o último fim da razão e da vontade 

humana seja a conservação do existir humano” (AQUINO, 

2003, p. 54). O homem (digamos a existência do homem) 

não é o supremo fim da vida humana. Por isso, a simples 

conservação da existência humana não pode ser o último fim 

do homem. 

O aquinate continua afirmado que, mesmo se pudesse 

afirmar que o fim último é a conservação da existência 

humana, ainda não poderíamos dizer que o último fim 

consiste em um bem do corpo. 

 

O corpo existe para a alma, como a matéria 

para a forma, como o instrumento para o 

motor, para que por ela exerça suas ações. 

Consequentemente, todos os bens do corpo 

se ordenam para os da alma, como para o 

fim. Logo, é impossível que a bem-

aventurança, que é o fim do homem, 

consista nos bens do corpo (AQUINO, 

2003, p, 55). 

 

A razão disso é simples: o corpo está a serviço da 

alma, bem como a matéria está a serviço da forma, e os 

instrumentos estão a serviço da pessoa que os usa. Todos os 

bens do corpo estão a serviço dos bens da alma como ao seu 
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fim. Por isso, é impossível que a felicidade consista em um 

bem do corpo. 

 

4.3 A felicidade do homem consiste no prazer? 

 

O homem é tentado a procurar nos prazeres na 

própria carne, no abuso da comida, da bebida, da sexualidade 

ou das drogas seu fim supremo. Para a grande maioria de 

pessoas, estes prazeres são os mais fortes e os mais 

imediatos. Por isso, sempre será necessário oferecer 

argumentos para mostrar que a felicidade não pode consistir 

neles.  

 

[...] parece que aquilo que, sobretudo move 

o apetite, tem a razão de último fim. Isto é a 

voluptuosidade, cujo sinal está no deleite 

que de tal modo absorve a vontade e a razão 

do homem que faz desprezar os outros bens. 

Logo, parece que o último fim do homem 

que é a bem-aventurança, consiste sobretudo 

na voluptuosidade (AQUINO, 2003, p. 56). 

 

Se a felicidade consistisse nestes prazeres, não 

haveria diferença essencial entra a realização ou plenificação 

do homem e do animal. Ambos teriam como meta principal 

o prazer dos sentidos. A única diferença seria a 

“metodologia”; o animal encontraria o ponto culminante de 

sua existência instintivamente; a pessoa humana precisaria 

pensar para chegar ao ponto culminante de sua vida. No caso 

do animal, o instinto estaria a serviço da carne; no caso do 

homem, o instinto e a razão estariam a serviço da carne.  
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Além disso, é necessário notar que alguns animais 

experimentam prazer mais intensivo do que os homens, mas 

nem por isso os homens desejam ser animais. Isto nos ajuda 

a ver que o homem é chamado a uma felicidade superior. 

Outro ponto de importância capital é que a experiência nos 

mostra que as pessoas que se entregam a estes prazeres são 

pessoas mais infelizes, enquanto as pessoas que praticam 

uma grande pureza experimentam grande alegria. 

Diz Boécio: “Todos os que quiserem lembrar-se de 

suas paixões compreenderão que são tristes os resultados da 

voluptuosidade. Se ela pudesse fazer felizes, não haveria 

motivo para que também os animais não dissessem felizes” 

(AQUINO, 2003, p.56).  

Neste contexto, Santo Tomás introduz uma distinção 

de grande importância, a distinção entre felicidade e a 

alegria. A alegria é fruto da felicidade, mas, simplesmente 

falando, não é felicidade. A felicidade é a posse perfeita do 

bem perfeito; a alegria é o repouso da vontade nessa posse, 

mas pressupõe a posse. Por esta razão, o doutor angélico 

afirma que o deleite ou a alegria é como um acidente próprio 

da felicidade. Assim como a risibilidade é um acidente 

próprio do homem (o animal tem corpo, mas não entende a 

piada, por isso não pode rir; o homem entende o humor e 

possui um corpo, por isso, ele pode rir; ou seja, a risibilidade 

é acidente próprio do homem); a alegria é acidente próprio 

da felicidade humana. 

 

[...] a bem-aventurança não consiste 

principalmente neles, porque em cada coisa 

há o que pertence à sua essência e há o que 

lhe é acidental e próprio. No homem, por 
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exemplo, uma coisa é ser dotado de riso. 

Deve-se ainda considerar que todo prazer é 

um acidente próprio acompanha a bem-

aventurança, ou uma parte da bem-

aventurança, pois alguém se deleita porque 

tem algum bem que lhe é conveniente seja 

na realidade, na esperança ou na memória 

(AQUINO, 2003, p. 56). 

 

Mas, o prazer do corpo (que é certo tipo de alegria) 

não pode ser fruto da posse do bem perfeito. O corpo só 

conhece bens singulares e, por isso, bens limitados. A mente 

é capaz de conhecer o bem em si, o bem perfeito ou 

universal. Assim, vemos que o prazer do corpo nem é a 

felicidade, nem é um fruto (ou acidente próprio) da 

felicidade. “Fica, pois, claro que o bem conveniente ao 

corpo, que apreendido pelo sentido causa o prazer, não será 

o perfeito bem do homem, mais é algo muito pequeno 

comparado com o bem da alma” (AQUINO, 2003, p. 57). 

 

Deve-se dizer que todos desejam o bem. 

Contudo, desejam o prazer em razão do 

bem, mas o contrário, como foi dito. Disto 

não se conclui que o prazer é propriamente 

o maior bem, mas, que cada prazer segue 

algum bem, e que algum prazer segue aquilo 

que é por si mesmo o maior bem (AQUINO, 

2003, p. 58). 

 

O prazer leva-nos a felicidade passageira, o homem 

vê no deleite do corpo o bem como prazer, este, por sua vez, 

é tido como bem em si mesmo; mas não a felicidade 

completa. 
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4.4 A felicidade está em qualquer bem da alma? 

 

Santo Tomás aproxima-se mais da essência da 

felicidade e, para isso, faz outra distinção: O fim é duplo: a 

coisa em si, isto é, a coisa que conseguimos; o uso da coisa, 

ou seja, a posse ou a conquista da coisa. Se falarmos da coisa 

em si, é impossível que o último fim do homem consista na 

alma mesma ou em algum bem da alma. 

A alma em si é algo que existe em potência. Um 

exemplo bem simples nos ajuda a ver isso: a alma passa de 

conhecer em potência a conhecer em ato. Podemos dizer que, 

em si, a alma está em estado de potencialidade quanto ao 

conhecimento de certos fatos, e deve passar a um estado de 

atualização ou realização. Assim, é fácil ver que a alma, 

como tal, não pode ser o fim da vida humana. Se a alma em 

si fosse o fim, uma alma em estado de potência já seria um 

fim. 

 

[...] a alma, considerada em si mesma, existe 

como em potência: passa de potência de 

saber a ato de saber, e da potência virtuosa a 

ato virtuoso. Todavia, como a potência está 

para o ato como para seu complemento, é 

impossível que aquilo que em si mesmo 

existe em potência tenha a razão de último 

fim. Logo, é impossível que a alma seja o 

último fim de si mesma (AQUINO, 2003, p. 

59).   

 

Depois de ter olhado para a alma em si, devemos 

olhar para os bens que estão presentes na alma (as sua 

potencialidade, os bons hábitos e os atos da alma). De fato, 

todos estes bens são limitados, enquanto a vontade deseja o 
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bem infinito. Por isso, nenhum bem da alma representa o fim 

último da vida humana. 

 

Com efeito, o bem que é último fim é o bem 

perfeito que satisfaz o apetite. O apetite 

humano que é a vontade, tem como objeto o 

bem universal. Ora, qualquer bem inerente à 

alma é um bem participado e, por isso, um 

bem particularizado. Logo, é impossível que 

a alma seja o último fim de si mesma 

(AQUINO, 2003, p. 59). 

 

Resta olhar para o uso da coisa. Falando da posse ou 

do uso da coisa, devemos dizer que o último fim da vida é 

algo do homem. É o homem que atinge a felicidade e a atinge 

por sua alma. A felicidade é algo da alma humana. Podemos 

resumir da seguinte forma: a “coisa”, que é desejada como 

fim, é aquilo que constitui a felicidade. Este “objeto” faz com 

que a pessoa seja feliz, mas a “posse” deste “objeto” é a 

felicidade. E o homem possui este objeto mediante sua alma. 

Por isso, a felicidade pertence à alma, mas aquilo que 

constitui a felicidade está fora ou acima da alma.  

 

No entanto, se nos referimos ao último fim 

do homem quanto à aquisição ou à posse, ou 

a qualquer uso da coisa que se deseja como 

fim, desse modo pertence ao último fim algo 

da alma. Isso, porque o homem alcança a 

bem-aventurança pela alma. Ora, a coisa 

desejada como fim é aquilo em que consiste 

a bem-aventurança e que faz bem-

aventurado, mas a aquisição desta coisa 

chama-se bem-aventurança. Portanto, deve-

se dizer que a bem-aventurança é algo da 

alma, mas aquilo em que consiste a bem-
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aventurança é algo fora da alma (AQUINO, 

2003, p. 59). 

 

4.5 A felicidade consiste em qualquer bem criado? 

 

É importante que qualquer coisa criada constitua a 

felicidade do homem. Na realidade, a felicidade é o bem 

perfeito e satisfaz a vontade perfeitamente. O objeto da 

vontade humana é o bem perfeito, ou seja, o bem universal, 

assim como o objeto do intelecto é a verdade universal. Por 

isso, nenhuma criatura pode satisfazer. A felicidade do 

homem consiste na posse de Deus. Destarte, o último fim do 

homem é Deus mesmo.  

 

A bem-aventurança é um bem perfeito, que 

totalmente aquieta o desejo, pois não seria o 

último fim, se ficasse algo para desejar. O 

objeto da vontade, que é o apetite humano, é 

o bem universal. Disso fica claro que 

nenhuma coisa pode aquietar a vontade do 

homem, senão o bem universal. Mas tal não 

se encontra em bem criado algum, a não ser 

só em Deus, porque toda criatura tem 

bondade participada. Por isso, só Deus pode 

satisfazer plenamente a vontade humana 

(AQUINO, 2003, p. 61). 

 

A Sagrada Escritura deixa claro que Deus é o fim do 

homem. Cristo afirmou, “Eu vim para que as ovelhas tenham 

a vida, e para que a tenham em abundância”39 e, “a vida 

eterna consiste em que te conheçam a Ti, um só Deus 

                                       
39 Jo 10, 10. 
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verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste.”40 Aqui, vemos 

mais claramente não somente a finalidade da Encarnação, 

mas, também, a finalidade da vida humana. 

O testemunho mais eloquente da tradição sobre o fim 

da vida humana se encontra nas palavras celebres de Santo 

Agostinho: “Senhor Tu nos fizeste para ti, e inquieto é o 

nosso coração enquanto não repousar em Ti”41.  

Deus nos criou do nada. Ele não nos poderia ter 

criado a não ser para ter Ele mesmo como Fim Supremo. 

Sempre vemos que o inferior está ordenado ao superior, os 

elementos materiais às plantas, as plantas aos animais, e os 

animais ao homem. Por isso, o homem deve ser ordenado a 

Deus. 

 

Deve-se dizer que o mais alto do homem 

atinge o ínfimo da natureza angélica por 

alguma semelhança. Porém, não para aí 

como no seu último fim, mas procede até a 

fonte universal do bem do bem que é o 

objeto universal da bem-aventurança de 

todos bem-aventurados, como sendo o 

infinito e perfeito bem existente (AQUINO, 

2003, p. 61). 

 

De fato, seria absurdo pensar que Deus criasse o 

homem de tal forma a não ter Ele mesmo como Fim 

Supremo. Se Deus criasse o homem por outro fim, um fim 

criado, o homem mesmo ou outra criatura seria o fim da vida 

humana. Assim, Deus teria agido contra a sua própria glória. 

Desse modo, Deus, como Sumo Bem e como Criador, 

                                       
40 Jo 17, 3. 
41 Confissões I, 1. 
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merece ser Último Fim da vida humana. É justo que seja 

assim. O Deus que ama a Si mesmo vê que é bom que Ele 

receba a glória. Por isso, a pessoa humana deve orientar 

todos os seus atos à glória de Deus. 

 

Deve-se dizer que quando algum todo não é 

o último fim, mas se ordena para um fim 

ulterior, o fim da parte não é o todo, mas, 

outra coisa. O conjunto das criaturas ao qual 

é referido o homem como a parte ao todo, 

não é o último fim, mas se ordena para Deus, 

como para seu último fim. Por isso, o bem 

universal não é o último fim do homem, mas 

o próprio Deus (AQUINO, 2003, p. 61). 

 

Se Deus não fosse o nosso fim supremo, seríamos 

condenados à frustração: nenhum bem deste mundo nos 

satisfaz. A experiência de todas as pessoas concorda neste 

ponto: qualquer bem que nós possuímos deixa-nos 

insatisfeitos. Sempre desejamos algo mais. Nenhum bem 

deste mundo é capaz de nos satisfazer. Por isso, as nossas 

mentes desejam conhecer a Deus, desejam conhecer o 

Infinito. Mas, foi Deus que nos criou assim. Ora, se Deus é 

bom, Ele não nos deixará insatisfeito. Ele nos satisfará pelo 

conhecimento d’Ele mesmo. Por isso, devemos nos esforçar 

para atingir a comunhão que podemos ter com Ele. 

 

Deve-se dizer que o bem criado não é 

inferior ao bem do qual o homem é capaz, 

como algo intrínseco e inerente, mas é 

inferior ao bem do qual o homem é capaz 

como objeto, que é infinito. O bem, porém, 

do qual o anjo participa, como também todo 

o universo, é um bem finito e restrito 

(AQUINO, 2003, p. 62). 
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Esta proposição é negada pelos racionalistas, que 

põem a felicidade humana no prazer (os Epicureanos), na 

virtude humana e na aceitação resignada da dor (os Estóicos), 

ou em outras formas de realidades criadas. A refutação de 

todas estas teorias parece ser igualmente fundamentada: não 

há qualquer bem criado que seja perfeito sob todos os 

aspectos e que dure para sempre. Donde resulta que estas 

coisas não podem satisfazer completamente a pessoa 

humana. De fato, o homem só pode ser feliz quando possui 

a visão perfeita do bem perfeito, que satisfaz todos os seus 

desejos, isto é, quando possui Deus pelos atos de conhecer e 

a Ele amar. “Assim, após essa visão de Deus em si mesmo, 

se mostrará: Deus cria porque é feliz e quer irradiar 

felicidade, para dar a participação de seu ser, que se revelará 

no comunicar felicidade” (JOSAPHAT, 2012, p. 190). 

 

CONCLUSÃO 

 

O nosso artigo, como supracitado, trata-se da questão 

da felicidade na visão antropológica, tendo como nosso 

objeto de estudo o homem e seu anseio rumo à vida feliz. 

Em vista da questão sobre a constante busca da 

felicidade, nos remetemos ao pensamento do “mestre da 

verdade”, Tomás de Aquino; para ele, a busca do bem como 

seu fim é, portanto, o princípio do agir humano. Do outro 

lado temos a concepção do homem em Aristóteles, que 

estuda o homem na sua máxima, ou seja, na razão aplicada 

às atividades humanas, tendo como meio de perfeição as 
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virtudes, de modo que a vida torna-se feliz quando é dirigida 

pela virtude. 

Nos tempos atuais, esse dilema de ser feliz abre um 

leque de discussões acerca da felicidade, nos dando margens 

para percorrer caminhos que nos conduza a posse do 

supremo bem. Aristóteles e Tomás de Aquino entram em 

concordância ao reconhecer que o homem é um ser criado 

para a felicidade; para os aristotélicos, a finalidade dos atos 

humanos é identificado como um bem em si mesmo e que é 

desejado, a felicidade; já para os tomasiano, tudo está na 

questão do homem como a divindade, reconhecem que 

somos dependentes desse Deus que nos criou, é nessa ânsia 

que queremos retorna a ele. 

Assim, somos levados a acreditar que a felicidade em 

si precisa de meios como a honra, o poder, a riqueza, o bem 

criado; mas, nenhum destes é o bem supremo, a felicidade 

completa, na realidade, tudo isso se faz necessário, mas são 

meios e não fim. O artigo apresentado teve seu problema 

identificado, a questão da vida feliz; buscou sua solução, que 

não está nos meios, mas sim no bem supremo, chegando à 

conclusão de que para alcançá-lo precisamos viver na vida 

contemplativa e viver segundo a virtude perfeita. 
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CAPÍTULO 7 

 

RECONHECIMENTO E ETICIDADE – COMENTÁRIOS 

ACERCA DOS PENSAMENTOS DE G.W.F. HEGEL E AXEL 

HONNETH 

 

 

Rodrigo Gomes Leite42 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Nancy Fraser observa que questões pertinentes à 

justiça dividem teóricos em dois campos distintos, 

resultantes de variadas compreensões das relações entre 

moral e ética, direito e bem43. Essa divisão reflete 

posicionamentos que preconizam uma visão ‘moral’ 

(tradição baseada em Kant), e outros que subsidiam uma 

visão ‘ética’ (de inspiração hegeliana). Liberais insistem que 

a justiça é uma questão de direito, antes de ser uma questão 

de bem. Comunitaristas ressaltam a incoerência de uma visão 

universalmente válida de moral que independa de uma 

sistematização ética dos bens. Immanuel Kant defende que a 

moral é uma atitude universalista que permite que tratemos 

a todos de maneira igual, como se fossem seres em si 

                                       
42 Mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco. 

Professor da UFAL (EaD). 
43FRASER, Nancy. Recognition Without Ethics? Theory Culture & 

Society 2001 (SAGE, London. Thousands Oaks and New Delhi), Vol. 

18(2-3) 21–43. 
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mesmos. Diante dessa atitude universalista da moral, a ética 

seria um comportamento específico, um ethos, 

axiologicamente valorado a partir de sua proximidade com a 

razão prática universal. Axel Honneth realiza uma inversão 

desse princípio, afirmando que Kant falha ao não explicitar 

a finalidade da moral concatenada aos objetivos práticos do 

ser humano. Isso significa dizer que a realização moral 

estaria submetida a esferas de interação social. Os 

princípiosmorais dependem das condições historicamente 

cambiantes da vida boa, isto é, dasatitudes éticas44. 

Axel Honneth segue um programa analítico 

hegeliano, no qual a identidade é formada dentro de um 

processo de interação simbólica. Nosso self é definido, em 

grande parte, de acordo com as características que nosso 

meio nos condicionou a nos autoatribuir. Dentro dessa 

intersubjetividade, a luta por reconhecimento tem de ser 

entendidacomo um quadro interpretativo crítico de 

processos de evolução social.Este quadro no qual o 

reconhecimento se realiza é divido por Honneth em três 

níveis.  

O primeiro deles é a dedicação emotiva que tem 

como forma de reconhecimento as relações primárias, nas 

quais os seres humanos vivem as experiências do amor e da 

amizade, e que prepara o caminho para uma espécie de 

auto-relação emque os sujeitos alcançam uma confiança 

elementar em si mesmos45, precedendo todas as outras 

formas e reconhecimento. 

                                       
44HONNETH, Axel. Luta por Reconhecimento. São Paulo: 34; Pg270. 

 
45 Idem, Pg 177. 
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Há um segundo nível, o das relações jurídicas, nas 

quais os indivíduos se reconhecem como portadores de 

direitos perante a sociedade e moralmente imputáveis, 

desenvolvendo uma auto-relação prática de auto-respeito. O 

modo de reconhecimento é o respeito cognitivo. O terceiro 

modo de reconhecimento, o da estima social, tem como 

forma de reconhecimento a comunidade de valores marcada 

pela solidariedade. Aqui, a personalidade se realiza através 

do igual sentimento de honra e dignidade. 

 

Os indivíduos se constituem como pessoas 

unicamente porque, da perspectiva dos outros 

que assentem ou encorajam, aprendem a se 

referir a si mesmos como seres a que cabem 

determinadas propriedades e como 

capacidades. A extensão dessas propriedades 

e, por conseguinte, o grau de auto-realização 

positiva cresce com cada nova forma de 

reconhecimento, a qual o indivíduo pode 

referir-se a si mesmo sujeito: desse modo, está 

inscrita na experiência do amor a 

possibilidade da autoconfiança, na 

experiência do reconhecimento jurídico, a do 

auto-respeito e, por fim, na experiência da 

solidariedade, a da auto-estima.46 

 

Essa luta por reconhecimento, enquanto força moral 

enquadrada num sistema de eticidade, não deve ser 

compreendida como um progresso linear. Enquanto teoria 

crítica, esse processo se desenvolve, também, a partir de um 

quadro de desrespeito. Nas relações primárias se encontra 

ameaçada a integridade física pelos maus tratos e a violência; 

                                       
46 Idem, Pg 272 
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nas relações jurídicas a integridade social se encontra 

ameaçada pela privação de direitos e pela exclusão social; na 

solidariedade, a honra e a dignidade pela degradação e pela 

ofensa. 

 

2. HEGEL E O SISTEMA ÉTICO 

 

Semelhantemente a Kant, Hegel é um racionalista. 

Esse também acredita que a razão, entendida como conjunto 

de normas e condições universalmente válidas, deve 

governar a realidade. Mas, para Hegel, a razão não é um fato 

e sim uma tarefa. Ele defende que este governo da razão 

sobre a realidade não é possível enquanto a realidade não 

tenha se tornado racional. Tal racionalidade não é algo 

estabelecido a priori, como a razão prática kantiana, mas sim 

algo que só é possível quando o sujeito irrompe na natureza 

e na história.  

 

A substância viva é o ser, que na verdade é 

sujeito, ou – o que significa o mesmo – que é 

na verdade efetivo, mas só na medida que é o 

movimento do pôr-se-a-si-mesmo, ou na 

mediação consigo mesmo tornar-se o outro.47 

 

A realidade, para Hegel, é compreendida como um 

processo no qual o “ser” é a unificação dos processos 

contraditórios nos quais se desenvolve e pode ser 

compreendido. Algo interessante a ser notado é que, para 

Hegel, nem tudo que existe é real. As coisas existentes só são 

                                       
47HEGEL, G. W. F. Fenomenologia do Espírito. Rio de Janeiro: Vozes, 

2002. pg 35. 
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reais quando se comportam como a mesma coisa no interior 

de suas relações contraditórias e no desenvolvimento de suas 

potencialidades. Para citar um exemplo, podemos ter em 

nossas mãos uma semente de uma planta qualquer; 

obviamente essa semente existe, mas sua realidade não “é” 

nem a planta, nem a semente, nem seus possíveis frutos 

isoladamente, ela é, sim, a totalidade do movimento que vai 

desde a semente, passando pela planta até sua destruição. 

Mas algo diferencia qualitativamente a planta do 

homem. O homem tem a possibilidade de compreender esse 

processo de desenvolvimento. Só o homem tem a 

consciência do movimento de transformação, daquilo que é 

e das possibilidades do que pode vir a ser. Essa é a 

característica básica da existência humana, a percepção e 

atualização de suas potencialidades à razão. O mundo real 

não é aquele que aparece fenomenicamente, mas aquele que 

é compreendido pelo pensamento racional.  

Ainda há outra diferença entre um homem e uma 

planta. A finalidade de ser planta já está contida desde a 

semente. O homem, por sua vez, além de compreender o 

processo no qual sua vida se movimenta, tem a possibilidade 

de desenvolver suas potencialidades livremente à luz da 

razão. 

O homem é para si tão somente como razão formada, 

que a si mesma já fez o que é em si: unicamente essa é a sua 

realidade efetiva. Mas tal resultado é, ele próprio, 

imediatamente simples, pois é a liberdade consciente-de-si 

que repousa em si e não pôs de lado a oposição para deixá-la 

abandonada, mas, ao contrário, reconciliou-se com ela. O 
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que acaba de ser dito pode também se exprimir da seguinte 

maneira: a razão é o agir de acordo comum fim48. 

A razão passa a ser uma força significante quando 

aparece na realização das potencialidades do sujeito, sendo 

ela uma força histórica (Geist). Não existe, para Hegel, uma 

unidade imediata entre razão e realidade. Isso só é possível 

quando o sujeito molda a realidade pela razão, através da 

razão. Diferente da razão transcendental kantiana, a razão, 

para Hegel, só faz sentido quando enquadrada num processo 

histórico – que se desenvolve no conflito, na contradição. 

O mundo humano não começa com uma luta entre a 

natureza e o indivíduo. Para 

Hegel o indivíduo, assim como a razão, não é algo a priori 

na existência, mas um produto tardio na história. 

No processo de desenvolvimento humano e de sua 

eticidade, a primeira forma que a consciência assume é a 

comunidade (Allgemeinheit), essa comunidade, apesar de 

nutrir uma união imediata entre o sujeito e objeto, ainda não 

é racional. É essa união entre sujeito e objeto que Hegel 

denomina consciência. 

Nesse primeiro estágio, não há uma consciência 

individual, mas ao contrário, uma consciência universal, 

encontrada no que Hegel denomina como consciência de 

grupo primitivo. Aqui, todas as individualidades (sensações, 

sentimentos, conceitos) são determinadas pela consciência 

comum, pelo que é coletivo, e não pela individualidade. A 

consciência é determinada pelo que é universal, e não pelo 

que é particular. 

                                       
48HEGEL, G. W. F. Coleção Os Pensadores. Abril Cultural 1999. pg 304. 

 



- 168 - 

Cabe ressaltar que, mesmo nessa unidade, continua a 

existir oposições. A própria consciência só pode existir 

mediante a oposição aos objetos dessa consciência, ainda que 

tal oposição só exista no plano da subjetividade. 

O mundo humano se constrói a partir de uma serie de 

integração de opostos. O segundo estágio é caracterizado 

pela oposição do individuo em relação aos outros indivíduos. 

O terceiro estágio é marcado pela união destes opostos na 

integração entre o sujeito e o objeto. Esses três estágios 

possuem três diferentes meios de integração: a linguagem, o 

trabalho e a propriedade. 

A linguagem é o meio pelo qual se processa a 

primeira integração entre o sujeito e o objeto. A linguagem 

é, portanto, a primeira comunidade real, por ser objetiva e 

compartilhada por todos os indivíduos. Mas, se por um lado 

a linguagem é o primeiro meio de integração entre o sujeito 

e o objeto, por outro também se mostra como o primeiro 

meio de individuação. Ao nomear os objetos que o rodeiam, 

o ser também determina seu território linguístico. A 

linguagem permite uma tomada de posição do indivíduo 

contra seus semelhantes, de seus desejos contra os desses. 

Os antagonismos resultantes da oposição entre os 

indivíduos são integrados no 

processo de trabalho. O trabalho se torna o processo 

condicionante das formas de comunidade subsequentes: a 

família, a sociedade civil, e o estado. 

A primeira forma de integração determinada pelo 

trabalho ocorre na família. O trabalho une a família através 

da propriedade familiar dos objetos necessários à sua 

subsistência. Mas, não existe apenas uma família 
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proprietária, existe então um conflito entre grupos de 

famílias proprietárias. Neste estágio, os objetos sofreram 

uma apropriação por parte dos indivíduos, fazem parte de sua 

propriedade atual ou potencial. 

Os objetos foram incorporados ao mundo subjetivo dos 

indivíduos. Quando os homens fabricam os objetos, 

organizam-no como parte integrante de sua personalidade. 

Integrar os objetos significa instalar a natureza na história. É 

a luta de vida e de morte em torno do reconhecimento dos 

direitos à propriedade que marcam o segundo estágio do 

desenvolvimento da sociedade. A história passa a ser história 

humana. 

É o advento das diversas unidades familiares que 

inaugura a luta pelo reconhecimento mútuo de seus direitos. 

Quando a propriedade passa a constituir parte da 

personalidade humana, sua defesa passa a ser um elemento 

fundamental da manutenção do indivíduo como indivíduo. 

Essa oposição só pode vir a ser superada quando os 

indivíduos puderem ser integrados na comunidade da nação. 

É nesse processo de instauração da propriedade 

privada que a unidade familiar se converte em sociedade 

civil. Um dos objetivos do trabalho na sociedade civil é a 

produção de mercadorias. Hegel ressalta o caráter do 

trabalho e da mercadoria no contexto de uma sociedade 
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capitalista e com isso pode degenerar o individualismo.49 

Mas o efeito básico desse processo para a eticidade é que a 

sociedade civil inaugura um momento de direitos individuais 

protegidos pelo estado. Esses direitos têm como primeiro 

caráter a imputabilidade individual. Todavia, se por um lado 

defendem sua autonomia individual, por outro lado tais 

direitos possuem aspectos universais: pois fazem que, com 

esses direitos, os indivíduos não sejam responsáveis apenas 

perante si mesmos, mas por toda comunidade. 

 

3. RECONHECIMENTO NA DIALÉTICA DO SENHOR E DO 

ESCRAVO 

 

É nessa imputação dos indivíduos perante os outros 

indivíduos que reside a força e a grande potencialidade do 

estado. É a ideia de razão, aliada à ideia de liberdade, que 

pode integrar a universalidade com a individualidade. A 

                                       
49 Em muitos momentos Hegel se aproxima da compreensão marxiana 

desses fenômenos. Marx denominava por fetichismo o processo pelo 

qual uma relação social definida, estabelecida entre os homens, assume 

a força fantasmagórica de uma relação entre coisas (ver O 

Capital.Bertrand Brasil, 1989. pg 81). A matéria é humanamente 

transformada pelo trabalho, e convertidaem mercadoria. Ao se converter 

em mercadoria esta é valorada de acordo com outrasmercadorias. O 

trabalho, individualmente produzido, é socialmente trocado. Mas essa 

troca não éprotagonizada pelo indivíduo, é, antes de tudo, uma relação 

entre os objetos. São as relações entremercadorias que moldam a estética 

do capitalismo para Marx. O valor de troca da mercadoriasolapa seu valor 

de uso, reificando, portanto, as esferas de interação humana. O centro 

dasociedade deixa de ser o humano e se torna a mercadoria, a coisa. 

Antes de uma relação sujeito-sujeito,vemos uma relação entre 

mercadoria-indivíduo, objeto-sujeito e mercadoria-mercadoria,objeto-

objeto. 
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integração racional e livre do indivíduo na universalidade de 

sua individualidade só é possível no estado. Essa é a 

ilustração presente na dialética do “Senhorio e da 

Escravidão”. 

No capítulo sobre a dialética do senhor/escravo, o 

autor alemão discorre a respeito do processo de constituição 

da consciência de si, argumentando que nesse procedimento 

a consciência termina por constituir os objetos para si, 

reconhecendo como seus. 

Segundo Hegel: 

 

A dissolução daquela unidade simples é o 

resultado da primeira experiência; mediante 

essa experiência se põem uma pura 

consciência-de-si, e uma consciência que não 

é puramente para si, mas para um outro, isto 

é, como consciência essente, ou consciência 

na figura da coisidade.50 

 

Mais adiante o arremate de Hegel é basicamente 

esclarecedor: 

 

São essenciais ambos os momentos; porém 

como, de início, são desiguais e opostos, e 

ainda não resultou sua reflexão na unidade, 

assim os dois momentos são como duas 

figuras opostas da consciência: uma, a 

consciência independente para a qual o ser-

para-si é a essência; outra, a consciência 

dependente para a qual a essência é a vida, ou 

                                       
50 HEGEL, G.W.F. Fenomenologia do Espírito. Vozes, 2002. pg.147. 
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o ser para um Outro. Uma é o senhor, outra é 

o escravo51. 

 

Neste ínterim, a dialética do senhor e do escravo é 

realizada porque o senhor só é senhor porque é vitorioso, e 

assim realiza seu desejo de ser reconhecido como tal pelo 

escravo, sobre o qual tem o poder efetivo da vida e da morte. 

Entretanto, numa relação dinâmica e dialética, o 

escravo não é um elemento meramente passivo. É a 

consciência do escravo que reconhece o senhor como tal; 

este, em virtude disso, necessita do outro para afirmar-se e 

se manter como o senhor. O escravo, dependente em 

princípio do senhor, torna-se senhor da consciência de seu 

próprio amo. 

Ou seja, esta relação, como nos infere Herbert 

Marcuse, “não é de modo algum uma relação de cooperação 

harmoniosa entre indivíduos livres que na busca de seus 

próprios interesses promovem o interesse comum”52.Muito 

pelo contrário, o que acontece é uma ‘luta de vida ou morte’ 

entreindivíduos em essência diferentes, sendo um deles o 

“senhor”, enquanto o “outro” oescravo. 

Como o indivíduo só pode realizar-se, tornar-se o que 

é, através de outro indivíduo, sua existência consiste neste 

“ser-por-outro”. Para tanto, faz-se mister vencer esta luta, a 

qual é o único meio de chegar à autoconsciência, ou seja, ao 

conhecimento de suas potencialidades e à liberdade de poder 

realizá-las. 

                                       
51 94 Idem, ibidem. 

 
52 95 MARCUSE, Herbert. Razão e Revolução. Paz e Terra 5 ed, 2004. 

p. 107-8. 
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Hegel desenvolveu a relação entre a condição do 

senhor e do escravo como uma relação em que cada um dos 

termos reconhece que tem sua essência no outro, só atinge 

sua verdade por meio do outro. Nas palavras hegelianas, 

temos: 

 

O duplo sentido do diferente reside na 

[própria] essência da consciência de-si: 

[pois tem a essência] de ser infinita, ou de 

ser imediatamente o contrário da 

determinidade na qual foi posta. O 

desdobramento do conceito dessa unidade 

espiritual, em sua duplicação, nos apresenta 

o movimento do reconhecimento53. 

 

Em sendo assim, ao tratar da autoconsciência, Hegel 

reassume a análise da relação entre o indivíduo e o mundo, 

começada ainda no Sistema de Eticidade (System der 

Sittlichkeit)e na Filosofia Jenense do Espírito. 

O homem descobrira que sob a aparência das coisas 

sua própria autoconsciência estava escondida. A partir disso, 

ele resolve realizar esta experiência para provar a si mesmo 

que é senhor deste mundo. Contudo, a verdade da 

autoconsciência não é o “Eu”, mas o “Nós”, o eu que é um 

Nós, e o Nós que é um eu.54 

 

 

 

 

                                       
53 96 HEGEL, G.W.F. Op. Cit., p.143. 
54 98 MARCUSE, Herbert. Op. Cit., p. 108. 
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4. HONNETH E A GRAMÁTICA MORAL DOS CONFLITOS 

SOCIAIS 

 

Axel honneth afirma que há uma mudança 

significativa entre os escritos hegelianos da fase de Jena, e 

seu escrito posterior, a Fenomenologia do Espírito. Na visão 

de Honneth, Hegel deixa inacabado o modelo de luta por 

reconhecimento antes iniciado. Hegel daria mais importância 

à denominada filosofia da consciência do que a um programa 

acabado de eticidade. Hegel confere muito mais importância 

à relação dos indivíduos com o estado do que a uma relação 

de intersubjetividade. Ele estaria mais centrado na análise da 

formação do espírito (Geist) do que na observação de como 

os indivíduos interagem e se reconhecem entre si. 

Nosso pensador não pode senão desenvolver a esfera 

de eticidade com base na relação positiva que os sujeitos 

socializados entretêm, não entre si precisamente, mas com o 

Estado, na qualidade de corporificação do espírito; são os 

hábitos culturais fundados em tal relação de autoridade que 

assumem inopinadamente em sua abordagem o papel que na 

verdade teriam de ser desempenhados por certas formas 

extremamente exigentes de reconhecimento recíproco, num 

conceito de eticidade próprio da teoria do reconhecimento.55 

O conceito de eticidade torna-se uma forma do 

espírito e não um modelo exigente de intersubjetividade. 

Hegel não compreende a esfera do estado enquanto lugar 

onde os indivíduos exercem sua individualidade, mas antes 

como a finalidade do indivíduo. Os cidadãos não exercem 

                                       
55HONNETH, 2003; pg 109. 
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sua liberdade, ou seu reconhecimento mútuo no estado, mas 

o estado que denota o que deve ser reconhecido e as formas 

através das quais os indivíduos devem socializar-se. 

A Fenomenologia do Espírito deixa para a luta por 

reconhecimento, visto antes como força motriz da moral 

onde a consciência se realiza através de todas as etapas, 

afunção única de formar a autoconsciência. Essa ilustração 

é evidente na dialética do Senhor e do Escravo, a luta entre 

sujeitos que pugnam por reconhecimento é ligada 

tãointimamente à experiência da confirmação prática no 

trabalho que sua lógica específicaacabou quase saindo 

inteiramente de vista56. Daí em diante, o papel da 

intersubjetividade na formação da personalidade humana ou 

a ideia de um desenvolvimento crítico da moral voltam a ter 

importância significativa em seus escritos. 

 

5. A ESTRUTURA DAS RELAÇÕES SOCIAIS DE 

RECONHECIMENTO 

 

Honneth adota os postulados da psicologia social de 

Mead como uma possibilidade de dar uma inflexão 

materialista à tese hegeliana de reconhecimento. As visões 

de Honneth, Mead e Hegel (nos escritos de juventude) 

coincidem quando concebem que a reprodução da vida social 

se efetua sob o imperativo de reconhecimento recíproco. Isso 

porque os sujeitos só podem chegar a uma auto-relação 

prática quando aprendem a se conceber, da perspectiva 

                                       
56 Idem, pg 114. 
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normativa de seus parceiros de interação, como seus 

destinatários sociais. 

Essa coerção normativa, impelida pelo meio social, 

vai se delimitando gradualmente rumo à afirmação social da 

subjetividade do indivíduo. Na visão de Honneth, são as lutas 

moralmente motivadas de grupos sociais que vêm a afirmar 

cultural e institucionalmente as transformações normativas 

da sociedade. 

Para Honneth o padrão de reconhecimento social se 

desenvolve em três níveis: amor, direito e solidariedade. 

Honneth define o amor como âmbito das relações 

primárias, ou seja, o quadro de relações afetivas entre poucas 

pessoas, segundo o padrão de relações eróticas entre 

doisparceiros, de amizade e relações pais/filho.57Esse 

momento consiste no primeiro estágio de reconhecimento 

social, haja vista ser a primeira esfera de interação humana. 

É a qualidade nas relações intersubjetivas do plano primário 

que vai conferir ao indivíduo a primeira forma de 

reconhecimento, denominada por Honneth de 

autoconfiança. Essa relação de reconhecimento primário é 

que prepara a lógica de todas as formas de reconhecimento 

posteriores. 

A forma de reconhecimento presente nas relações 

primárias é sucedida pelas relações jurídicas, marcadas pela 

inserção do indivíduo na vida pública. Na medida em que 

somos inseridos num meio social, este meio, já formado, nos 

ensina a reconhecer nossos semelhantes como portadores de 

direitos. Ao reconhecermos nossos semelhantes como 

                                       
57 102 HONNETH, 2003; pg 155. 
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portadores de direitos, nós também passamos a nos 

reconhecer como portadores daqueles direitos. 

Quando somos inseridos nas relações jurídicas, ou 

seja, no direito, dois processos de consciência são evidentes. 

De um lado existe um saber moral direcionado para o 

universalismo quando reconhecemos os indivíduos como 

autônomos. Mas esse saber moral sobre as obrigações 

jurídicas é confrontado com um conteúdo particularista; só 

podemos interpretar aqueles padrões universais mediante 

casos empíricos. A autonomia da vontade, universalmente 

válida, só pode ser averiguada mediante casos específicos, a 

saber a que indivíduo ou círculo de indivíduos a lei pode ser 

aplicada. 

Ao se definir essas características das relações 

jurídicas, outra questão se apresenta: não adianta que os 

indivíduos tenham a posse da universalidade que marca o 

direito; faz-se necessário garantir que os indivíduos tenham 

condição de respeitar e exercer aqueles mesmos postulados. 

É o que vem a ser a imputabilidade moral, todacomunidade 

jurídica moderna, unicamente porque sua legitimidade se 

torna dependenteda ideia de um acordo racional entre os 

indivíduos em pé de igualdade, está fundada naassunção da 

imputabilidade moral de todos os seus membros.58 

A atribuição da imputabilidade moral por si mesma 

ainda não define sobre que condições um sujeito está 

habilitado a agir racionalmente. Essa questão só pode ser 

respondida quando se estabelecem as bases do procedimento 

do acordo entre os indivíduos. Dependendo de como o 

                                       
58 Idem, pg 188. 
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procedimento básico de participação e de legitimação 

políticas for representado, existe também uma transformação 

nas propriedades que um indivíduo precisa possuir para 

participar desse mesmo processo. Quanto mais se 

desenvolve a luta por reconhecimento jurídico, mais se 

estendem aqueles princípios universais que habilitam a 

participação no processo de legitimação política. A luta por 

reconhecimento amplia os pressupostos de participação na 

formação racional das vontades. As reivindicações em torno 

dos direitos formais abraçam as reivindicações em torno dos 

direitos materiais. 

 

Nas ciências do direito, tornou-se natural 

nesse meio tempo efetuar uma distinção dos 

direitos subjetivos em direitos liberais de 

liberdade, direitos políticos de participação e 

direitos sociais de bem-estar; a primeira 

categoria refere-se aos direitos negativos que 

protegem a pessoa de intervenções 

desautorizadas do Estado, com vista à sua 

liberdade, sua vida e sua propriedade; a 

segunda categoria, aos direitos positivos que 

lhe cabem com vista à participação em 

processos de formação pública da vontade; e 

a terceira categoria, finalmente àqueles 

direitos igualmente positivos que a fazem ter 

parte, de modo equitativo na distribuição de 

bens básicos59. 

 

O desenvolvimento das relações jurídicas confluem 

numa segunda forma de auto-relação prática de 

reconhecimento. Ao se observarem como sujeitos de direito, 

                                       
59 Idem, pg 189. 
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os indivíduos com seus direitos possuindo uma validade 

universal para todos os indivíduos (da mesma maneira que 

subjetivam sua imputabilidade moral perante os outros) 

podem desenvolver o auto-respeito. Assim, possuir direitos 

individuais significa estar dotado da possibilidade de uma 

participação autêntica, traduzida pela afirmação pública de 

seus direitos individuais. O reconhecimento jurídico é a 

garante a constituição do auto-respeito ao fornecer os meios 

necessários de sua expressão universal como pessoa 

moralmente imputável. 

A terceira relação de reconhecimento é definida por 

Axel Honneth como solidariedade, traduzida pela auto-

relação prática da estima social. Existem, portanto, 

diferenças entre as relações de estima social e as relações 

jurídicas, por exemplo. Enquanto o direito funciona como 

um catalisador do reconhecimento que expressa 

propriedades universais do sujeito, a estima social representa 

uma mediação intersubjetiva, visando expressar as 

diferenças entre os sujeitos humanos universalmente. 

Essa relação de estima está orientada dentro de um 

quadro simbólico que representa uma orientação ética 

socialmente partilhada. Esses objetivos éticos funcionam 

como padrões hegemônicos de valoração social, esse sistema 

pode funcionar como um padrão de avaliação das 

personalidades individuais, de acordo com sua contribuição 

à realização daqueles objetivos. 

 

Mas se a estima social é determinada por 

concepções de objetivos éticos que 

predominam numa sociedade, as formas que 

ela pode assumir são uma grandeza não menos 
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variável historicamente do que as do 

reconhecimento jurídico60. 

 

A ascensão da estima social só se torna possível 

quando há uma mudança do paradigma tradicional da honra 

rumo ao paradigma da dignidade do prestígio social. A antiga 

ordem de valores estava ancorada em concepções religiosas 

e metafísicas a respeito do valor que o indivíduo se vê 

possuir. Com o fim da sociedade estamental, o valor 

conferido ao indivíduo deixa de ser pré-estabelecido e se 

vincula a sua biografia particular. Não há mais um 

ancoramento de valores em padrões metassociais de 

comportamento, a ética, então, passa a ser concebida como 

resultados de processosintramundanos. É colocado em 

questão se o valor de um indivíduo deve ser medido 

previamente pelas propriedades do grupo do qual faz parte. 

A universalização da honra faz dela dignidade. 

O direito, seguindo o argumento, seria incapaz de 

recolher em si estas relações práticas de reconhecimento que 

caracterizam a estima social. Enquanto no direito uma pessoa 

é reconhecida a partir do reconhecimento universal de seus 

direitos e de suas capacidades indistintas das capacidades das 

demais pessoas, na auto-estima se sustenta justamente o 

reconhecimento daquilo que ela não partilha com os outros.  

O novo padrão de relacionamento é marcado por dois 

processos: 

 

[...] o da universalização jurídica da “honra” 

até tornar-se “dignidade”, por um lado, e o da 

                                       
60 Idem, pg 200. 
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privatização da “honra” até tornar-se 

integridade ... Daí a estima social não estar 

mais associada a quaisquer privilégios 

jurídicos nem incluir doravante, de forma 

constitutiva, a caracterização de qualidades 

morais da personalidade61. 

 

Essa forma de reconhecimento transforma a auto-

relação dos indivíduos. Quando o sujeito não precisa mais 

atribuir a um grupo o respeito que goza, faz-se possível a 

eclosão de uma forma de solidariedade pós-tradicional, 

inscrita na experiência da autoestima. Assim, o sujeito não 

precisa mais atribuir ao grupo nenhuma modalidade de 

respeito que não possa também atribuir a si próprio. Essa 

estima recíproca significa que os valores individuais da outra 

pessoa não apenas nos desperta interesse e respeito, mas 

também um desejo ativo na possibilidade dos 

desdobramentos das particularidades de seus valores 

individuais. 

Honneth faz questão de sublinhar que cada forma de 

reconhecimento no interior do quadro da estrutura das 

relações sociais é acompanhada por respectivas formas de 

desrespeito: a violação, a privação de direitos e a degradação. 

Essas formas de desrespeito são mensuradas a partir dos 

diversos graus em que podem abalar a autorelação prática 

dos sujeitos. A primeira forma de desrespeito está inscrita na 

experiência dos maus tratos pessoais (como na tortura), pois 

destroem a autoconfiança. 

A segunda forma de desrespeito se encontra em 

experiências que afetam o autorespeito moral.  

                                       
61 Idem, pg 206. 
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Podemos contar como “direitos”, grosso 

modo, aquelas pretensõesindividuais com 

cuja satisfação social uma pessoa pode 

contar de maneira legítima, jáque ela como 

membro de igual valor em uma coletividade, 

participa em pé de igualdadede sua ordem 

institucional62. 

 

Aqui, formas de desrespeito são marcadas pela 

privação de direitos e pela exclusão social. A experiência da 

privação numa dada sociedade é medida em dois níveis: o 

primeiro pelo grau de universalização formal e segundo pelo 

alcance material dos direitos positivados. 

A terceira forma de desrespeito é pautada na ofensa à 

auto-relação prática da estima a partir das experiências da 

degradação e da ofensa. Estas experiências são perceptíveis 

no rebaixamento e na humilhação, de modo que as 

identidades individuais são ameaçadas da mesma forma que 

sua integridade física nas relações primárias. 

 

CONCLUSÃO 

Uma Concepção Formal de Eticidade 

 

Vimos que Axel Honneth desenvolve uma teoria pós-

tradicional de reconhecimento que integra o padrão familiar, 

jurídico e ético num quadro de evolução social. Os sujeitos 

precisam encontrar reconhecimento com seres 

simultaneamente autônomos e individualizados. 

                                       
62Idem, pg 216. 
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Honneth defende a necessidade de uma compreensão 

consistente da moral. Ele esclarece esse pensamento 

mediante a exposição de duas tradições da filosofia moral. A 

primeira delas é a tradição kantiana, que permite demonstrar 

a todos os sujeitos o mesmorespeito ou considerar seus 

respectivos interesses da mesma maneira de 

modoeqüitativo63.Essa tradição é tida como estreita por não 

incluir os aspectos diferenciados do reconhecimento. Na 

tradição que remonta a Kant, todos os juízos normativos 

estão relacionados às exigências dos princípios morais 

universais. 

A essa corrente de inspiração kantiana contrapõe-se 

uma linha teórica baseada em Hegel. Aqui é colocada a 

questão que a corrente kantiana falha ao não relacionar a 

moral com as condições concretas da vida, que são, a partir 

de sua lógica, variáveis. Honneth propõe uma argumentação 

que não se sujeite completamente a nenhuma das tradições. 

Discorda de Kant afirmando que a autonomia moral do ser 

humano não é suficiente para garantir o reconhecimento, mas 

deve tratar também das outras condições práticas de auto-

realização. A autonomia moral é um passo importante na luta 

por reconhecimento, mas não é seu fim. Distancia-se da 

tradição hegeliana ao afirmar que o reconhecimento não é a 

expressão de convicções axiológicas substanciais. Não se 

defende a subordinação do indivíduo a padrões fechados de 

comunitarismo. Honneth se considera num padrão mediano 

entre aqueles dois veios filosóficos. 

                                       
63Idem, pg 269. 
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Os padrões de reconhecimento podem ser entendidos 

como padrões de intersubjetividade no interior das quais os 

sujeitos chegam a novas formas de reconhecimento. As 

formas de reconhecimento do amor, do direito e da 

solidariedade criam as condições de garantia da liberdade 

interna e externa, nas quais se articulam as metas individuais 

de vida com os horizontes éticos universalmente partilhados. 

Honneth evidencia que os padrões de 

reconhecimento jurídico e de comunidade de valores 

guardam um potencial amplo de desenvolvimento normativo 

se comparados com as relações familiares. As relações 

jurídicas e a comunidade de valores estão constantemente 

abertas a processos de transformação que objetivem o 

crescimento da universalização e da igualdade. Disso resulta 

que as concepções intersubjetivas do que vem a ser uma boa 

vida são historicamente variáveis, dependem, em 

termoshermenêuticos, de um presente sempre 

intransponível. 
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CAPÍTULO 8 

 

O HOMEM PRIMITIVO LOCKEANO:  

ANÁLISE ANTROPOLÓGICA SOBRE A RAZÃO E A 

LIBERDADE NO ESTADO DE NATUREZA 

 

 

Darlan do Nascimento LOURENÇO64 

José Lucas de Omena GUSMÃO65 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

John Locke (1632-1704), nascido em Wrington, uma 

vila de Somerset no sudoeste da Inglaterra, vivenciou um 

período de profunda mudança política em seu país. Tais 

mudanças representou a saída do regime absolutista dos reis, 

para a vinda de uma organização político-econômica liberal, 

a qual exerceu bastante influência. Nesse contexto, como 

defensor do liberalismo, Locke destacou-se entre os 

principais filósofos de sua época, entre outras coisas, com a 

                                       
64 Mestrando em Educação Brasileira pelo Programa de Pós-graduação 
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publicação dos Dois Tratados Sobre o Governo Civil, em 

que se encontram as bases de sua doutrina política derivada 

das noções de jusnaturalismo66 e de contrato social67.  

Não obstante, é no Segundo Tratado (1690), com 

efeito, que o autor elabora de modo mais evidente a 

concepção de estado de natureza68. Este em que indivíduos 

partilham de um ambiente comum e anterior à sociedade 

civil, tendo no uso da razão o instrumento fundamental para 

regular suas ações e, consequentemente, servirá para o que 

nosso trabalho pretende, isto é, analisar através de conceitos 

derivados da antropologia filosófica e sua questão básica (o 

que é o homem?), como a utilização dessa lei comum, a 

saber: a razão, é o fundamento básico para a justificativa da 

sua liberdade, igualdade e propriedade69? 

 Assim, a noção de uma condição natural e anterior à 

ideia de sociedade organizada, mesmo possuindo um teor 

                                       
66 Teoria que se baseia no postulado da razão como guia para as ações 

humanas, esta se configurando um direito natural, pois é dada por Deus 

e reconhecida pelos homens através da razão, segundo Locke, sendo 

anterior ao direito positivo, isto é, a forma de direito que advém da lei. 
67 Doutrina política que estabelece a sociedade civil e o estado originados 

a partir de um pacto ou consenso entre todos os indivíduos para a garantia 

de sua liberdade individual, propriedade privada e vida, em detrimento à 

insegurança e à violência constante entre os homens no estado natural. 

Teoria que tem suas raízes na antiguidade muito possivelmente com os 

sofistas, porém obteve mais visibilidade na idade moderna com autores 

como Hobbes, Locke e Rousseau.  
68 Também adotaremos uma obra não publicada pelo autor intitulada 

Ensaios sobre a lei da natureza que foram escritos entre os anos de 1660 

e 1664 e publicados apenas em 1954 por Wolfgang von Leyden em 

Oxford, onde é abordada a concepção de lei da natureza em oito ensaios.  
69 Estes que se apresentam como direitos básicos do homem no estado de 

natureza em Locke. 
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hipotético70 servirá como peça fundante para 

antropologicamente discutirmos o modo como Locke 

estabeleceu indivíduos que, no estado de natureza, possuíam 

as mesmas faculdades que os demais, e tinham no uso da 

razão a lei máxima que os ordenava sem dever quaisquer 

justificativas ou qualquer forma de opressão a outrem, pois, 

todos viveriam sob a lei natural, que é a razão comum. 

 Levando-se em conta que, conforme Locke, o homem 

primitivo não era visto como estado jogado a própria sorte, 

tendo no uso da razão uma ferramenta que não apenas lhe 

orientava e o tornava igual aos demais, mas, por sua vez, lhe 

impunha direitos e deveres, é na compreensão dessa situação 

racional em que nos focaremos no desenvolver do presente 

trabalho. Quer dizer, até que ponto os indivíduos são dotados 

de intenção racional plena? Pois, diferente do estado de 

natureza de Hobbes, em que era configurado um momento 

de ameaça constante à vida dos homens, no qual não havia 

sequer uma lei que protegesse os indivíduos, restando assim, 

a necessidade de firmar um pacto social que colocasse nas 

mãos de um soberano o poder e a responsabilidade de punir 

e cessar a hostilidade entre os habitantes, o estado natural 

lockeano fora concebido como uma situação de paz em que 

sujeitos compartilhariam na terra uma lei comum, assim os 

tornando iguais e justificando sua vida, saúde, liberdade e 

posses. Deste modo, afirmando-se enquanto indivíduos 

                                       
70 Hipótese levantada pelo próprio Locke no início do Segundo tratado, 

“Para bem compreender o poder político e derivá-lo de sua origem, 

devemos considerar em que estado todos os homens se acham 

naturalmente...” Cf. LOCKE, Os Pensadores, Abril Cultural: São Paulo 

1978, p.35. 
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diferentes dos demais animais da natureza71, que não tem 

capacidade de utilizar-se tanto racionalmente quanto 

conceitualmente. Pois, segundo Cassirer (1972, p. 51) “a 

racionalidade, com efeito, é uma característica inerente a 

todas as atividades humanas”. 

 Vale salientar que, conforme Dunn (2003, p.65), 

Locke “reconhece tanto características sociais quanto 

antissociais na natureza humana”. E é a partir dessa 

perspectiva contraditória que nos deparamos com a 

relevância do estado natural humano para a fomentação, e, 

portanto, problematização do indivíduo primitivo em relação 

a sua capacidade de interação com a natureza e outros seres, 

pois, de acordo com Cassirer (1972, p. 177) “natureza e 

sociedade não estão apenas interligadas pelos laços mais 

estreitos, formam um todo coerente e indistinguível”. 

 Destarte, o itinerário que se desdobrará o presente 

trabalho terão as perspectivas, epistemológicas, no que diz 

respeito a produzir uma articulação com fins à produção de 

um dado conhecimento derivado da análise antropológica em 

torno do homem primitivo lockeano, bem como 

fenomenológica, pois esse indivíduo natural será tratado 

como um ser que se apresenta ao mundo de modo racional e 

intencional, como sugere o estudo da antropologia filosófica. 

Uma vez que, como marca fundamental do homem racional, 

e nisso não temos dúvidas que é preocupação que Locke teve 

em colocá-lo no estado de natureza, está também à defesa da 

capacidade de interação do homem com o meio em que vive, 

                                       
71 Diante da perspectiva da intencionalidade, ou da plena noção de 

presença no mundo, esta que se dará de modo racional, como veremos 

mais a frente. 
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sendo capaz de observar, compreender e transformar a 

realidade que o cerca. 

 

2. A RAZÃO COMO LEI NATURAL NO ESTADO DE NATUREZA 

 

Para melhor abordarmos o grande valor que a razão 

possui na perspectiva filosófica jusnaturalista de Locke, e 

para o desenvolvimento de nossa análise antropológica, 

teremos efetivamente que trilhar um caminho concomitante 

à ideia de estado de natureza e sua definição. Visto que, é 

justamente nesse âmbito que o filósofo inglês a destacou 

como sua lei máxima. Procurando assim, clarificar os 

principais pontos abordados pelo autor acerca do estado em 

que os indivíduos se encontram naturalmente inclinados ao 

conhecimento e uso do que veio se chamar lei da natureza. 

Segundo Locke, estado natural que é: 

 

[...] de perfeita liberdade para ordenar-lhe as 

ações e regulhar-lhe as posses e as pessoas 

como acharem conveniente, dentro dos 

limites da lei da natureza, sem pedir 

permissão ou depender da vontade de 

qualquer outro homem. [...] também de 

igualdade, no qual é recíproco qualquer 

poder e jurisdição, ninguém tendo mais do 

que qualquer outro; nada havendo de mais 

evidente que criaturas da mesma espécie e a 

mesma ordem, nascidas promiscuamente a 

todas as mesmas vantagens da natureza e ao 

uso das mesmas faculdades, terão também 

de ser iguais umas às outras sem 

subordinação ou sujeição; a menos que o 

senhor de todas elas, mediante qualquer 

declaração manifesta de sua vontade, 

colocasse uma acima de outra, conferindo-
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lhe, por indicação evidente e clara, direito 

indubitável ao domínio e à soberania. 

(LOCKE, 1978, p. 35)  

  

De acordo com as palavras acima, o autor inglês 

estabelece as condições fundamentais do estado de natureza. 

Isto quer dizer que, nesta situação, todos os indivíduos serão 

iguais, independentes e estarão sujeitos às mesmas regras 

vigentes no estado natural. Simplificando a partir de Bobbio 

(1997, p.169) “estado em que o homem se encontrava sem o 

apoio de um poder civil, sem qualquer outro guia além das 

leis naturais”. 

Portanto, o estado de natureza surge como um 

momento em que indivíduos se encontram naturalmente 

livres e iguais aos demais, tendo no uso da lei da natureza o 

guia para orientar suas ações, pois, esta nada mais é do que 

o decreto de uma vontade superior. Porém, vale ressaltar que 

pelo uso comum da lei da natureza são recíprocas todas as 

ações dos indivíduos, a qual ninguém possui poder ou 

jurisdição maior que qualquer outro, verificando-se assim, 

que o estado de natureza confere aos homens a possibilidade 

de agirem conforme seu julgamento, desde que respeitando 

a lei máxima que os submetem. Pois, 

 

o estado de natureza tem uma lei da natureza 

para governá-lo, que a todos obriga; e a 

razão, que é essa lei, ensina a todos os 

homens que tão-só a consultem, sendo todos 

iguais e independentes, que nenhum deles 

deve prejudicar a outrem na vida, na saúde, 

na liberdade ou nas posses.” (LOCKE, 

1978, p. 36) 
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Ao respeitarem essa legislação geral que está contida 

em cada um dos homens, infere-se o estado de natureza como 

uma situação que prioriza a individualidade e, por 

conseguinte, recorrendo à razão serão mantidos todos os 

direitos72 que possuem naquele estado, tendo simplesmente, 

a obrigatoriedade de se fazer cumprir a lei comum e não 

prejudicar ou usurpar quaisquer direitos dos outros, pois, 

deste modo iria-se contra a regra fundamental da natureza. 

Diante disso, Macpherson (1979, p. 243) assegura que “o 

núcleo do individualismo de Locke é a afirmativa de que 

todo homem é naturalmente o único proprietário de sua 

própria pessoa e de suas próprias capacidades [...]”.  

Entretanto, é necessário entender que este estado 

natural que submete os indivíduos ali inseridos a uma 

propriedade de si próprios, sem superioridade ou 

subordinação, pois, todos foram criados pelo mesmo 

Artífice, de acordo com o pensador inglês, também propõe o 

uso executivo da lei da natureza para evitar a degeneração de 

seus partícipes, uma vez que o que se julga fundamental no 

estado de natureza são a proteção e observância de todos os 

direitos comuns. Assim, o estado natural também possui 

como direito o uso da lei da natureza para castigar ou punir 

aqueles que passarem a viver de acordo com outras regras 

senão a lei máxima derivada da vontade divina. 

De tal modo, temos o uso da lei da natureza sob dois 

aspectos básicos no estado de natureza: 1) ser a regra 

fundamental apoiada na razão que orienta todos os 

indivíduos a viverem de acordo com ela para, deste modo, 

                                       
72 Estes já mencionados anteriormente. 
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poderem aproveitar uma vida de paz, liberdade e igualdade; 

2) bem como, para punir ou castigar qualquer homem que 

cause ofensa transgredindo os direitos básicos de outros, por 

motivo de viver indiferente por descuido ou degenerado 

pelos hábitos, seguindo os impulsos dos instintos ao invés 

dos ditados da razão73. Pois, de acordo com Strauss (2009, p. 

190), “a ideia de estado de natureza em Locke é inseparável 

da doutrina de que todos têm o poder executivo da lei 

natural”. 

E, conforme Laslett, 

 

o estado de natureza é simplesmente a 

condição na qual o poder executivo da lei da 

natureza se mantém exclusivamente nas 

mãos de indivíduos e não se tornou 

comunal. Pode-se deduzir que tenha sido 

esta a condição original de toda 

humanidade, pois, onde quer que se 

encontre uma autoridade coletiva 

estabelecida e permanente, descobre-se 

sempre que se trata do resultado da reflexão 

dos homens e das medidas que deliberaram 

a fim de garantir e estabelecer o domínio da 

racionalidade e os dispositivos da lei 

natural74. 

 

É importante frisar que a razão é diferente da força. 

Pela razão o homem não apenas se distingue dos animais, 

                                       
73 Segundo esta passagem percebe-se que em Locke o homem torna-se 

um ser prejudicial a outros a partir do momento em que abandona os 

ditames da razão, pois, esta representa a regra fundamental para ele no 

estado natural. Cf. LOCKE apud MÜLLER, 2005, p. 55. 
74 Cf. introdução de Peter Laslett In. LOCKE, John. Dois tratados sobre 

o governo. / Tradução de Julio Fisher. São Paulo: Martins Fontes. 1998 

p. 142 - 143. 
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pois estes vivem de acordo com os instintos e não pela 

observância da capacidade de julgamento, mas também usá-

la como “princípios práticos dos quais emanam todas as 

virtudes e todas as coisas que são necessárias para constituir 

a moral” (LOCKE apud MÜLLER, 2005, p.51). Assim, no 

estado natural mesmo em condições adversas àquelas que se 

previu pelo filósofo, sendo um ambiente que reina a paz, 

liberdade e igualdade, podendo os homens vir a degenerar-

se e transformarem esse estado em um ambiente perigoso 

permeado de conflitos constantes, e o desrespeito a essa lei 

comum a todos encaminhando o homem à miséria e à 

penúria75, torna possível a compreensão da razão como 

instrumento humanizador e servindo como intérprete da lei 

natural, pois segundo Bobbio (1997, p. 115) “a razão é a 

faculdade que permite extrair conclusões válidas dos 

primeiros princípios”, estes que surgem através da vontade 

divina e que a razão mostra que devem seguir. 

A questão que envolve a existência de uma lei criada 

por Deus e, consequentemente, o conhecimento por vias 

racionais desta, tem em Locke ponto fundamental. Desse 

modo, a vontade divina na terra tem a configuração natural 

de uma lei em que os homens reconhecem racionalmente o 

decreto superior. Vale salientar que de acordo com o 

filósofo, a lei da natureza também pode ser denominada 

como reta razão, esta quando conhecida efetivamente pelo 

                                       
75 Termos adotados por Strauss, 2009, p. 196, para enfatizar o momento 

em que os homens abandonam, no estado de natureza, a utilização da 

razão como lei natural. 
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homem76. A razão, portanto, cumpri a tarefa de estabelecer a 

diferenciação entre o que é virtude ou vício. Aquilo que 

segue os ditames da lei fundamental da natureza, promulgada 

por Deus e aquilo que leva o homem à sua corrupção e 

degradação.  

Pelo exposto até aqui, fica manifesto a noção de lei 

natural como sendo resultado da vontade divina, sendo 

possível, por sua vez, o seu conhecimento pela razão. Em que 

também, é importante colocar que esse princípio natural para 

Locke assume, segundo Laslett, “ao mesmo tempo um 

mandamento divino, uma norma da razão e uma lei presente 

na natureza mesma das coisas assim como são77”, sendo 

possível sua apreensão por todos os homens. Assim, 

designando-se um princípio o qual tem validade para a 

justificativa de todo o escopo do estado de natureza, bem 

como para a sua teoria jusnaturalista.  

Por conseguinte, é importante empreender como se é 

capaz de conhecer tal norma, pois, a natureza humana, para 

Locke, é fruto da vontade de Deus, igualmente com a 

concepção de lei natural, uma vez que esta serve para tornar 

todos os indivíduos iguais e livres, como já mencionado 

anteriormente. Tendo na atividade racional humana a 

possibilidade de interpretar e investigar os intuitos 

promulgados por Deus através da lei da natureza. 

O caminho apresentado por Locke para mostrar de 

qual modo poderemos conhecer a lei da natureza partiu de 

                                       
76 Assim assumindo a faculdade que vai das coisas conhecidas às 

desconhecidas.   
77 Cf. introdução de Peter Laslett In. LOCKE, John. Dois tratados sobre 

o governo. 1998. p. 119. 
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uma indagação que está no título do segundo capítulo dos 

Ensaios sobre a lei da natureza: “A lei da natureza é 

conhecida pela luz da natureza? Sim.” (LOCKE apud 

MÜLLER, 2005, p.60). A provável resposta já anunciada no 

início dessa seção traz à tona a ideia que existe uma via 

efetivamente certa que levará ao conhecimento pleno da lei 

natural. Entretanto, era necessário apresentar, por sua vez, 

alguns conceitos que favorecessem a escolha por parte do 

autor, da luz da natureza como acesso exato para o 

discernimento da lei natural, bem como mostrar sua 

definição.  

Diante dessa perspectiva, Locke nega que o 

conhecimento da lei da natureza decorra a partir de: a) ideias 

inatas, pois estas estariam inscritas78 na mente humana e 

seriam universais, de tal modo que os diferentes povos teriam 

acesso a ela, inclusive os loucos79, algo que por deveras não 

acontece; b) desacredita na hipótese que o conhecimento da 

lei natural derive da tradição, uma vez que, esta depende 

mais da crença e aceitação, do que propriamente de um 

exercício do conhecimento. Levando-se a crer que a tradição 

é apenas uma via de transmitir e não para conhecer a lei 

natural; c) desconsidera, ainda, que o conhecimento da lei da 

natureza se dê por consenso, já que, dentre suas variantes 

formas, isto inclui aquele que é tido como positivo, isto é, as 

leis criadas pelos acordos dos homens e, também o natural, 

                                       
78 Termo adotado pelo autor para designar essa via de conhecimento da 

lei natural. 
79 De acordo com Bobbio (1997, p. 116), Locke parte do pressuposto 

típico na sua época em que a loucura seria uma doença típica do corpo e 

não da alma.  
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em que os consensos humanos surgiram sem a necessidade 

de uma convenção, não representam a forma como se 

fundamenta a noção de lei da natureza por estarem 

diretamente ligados a acordos humanos; Esta, que por fim 

seria conhecida pela luz da natureza expressa nas 

sensações80, isto é, na forma como, segundo o autor, 

conhecemos todas as outras coisas e que é derivado dos 

sentidos e da razão, pois, de acordo com Bobbio (1997, p. 

121) “sem a razão, levados apenas pelos sentidos, seríamos 

como os brutos; mas sem a ajuda dos sentidos, a razão não 

poderia fazer mais do que um trabalhador na escuridão”. 

Ante ao exposto, verifica-se que o estado de natureza 

de Locke, além de possuir uma lei própria para regular as 

ações dos homens, visando à preservação e a ordem, também 

possui nela uma ferramenta que pode ser usada para punir e 

castigar os infratores desse princípio fundamental. E 

também, mesmo que alguns discordem dela, isto demonstra 

de que há a existência da lei que pode ser conhecida por todos 

os indivíduos através da razão e que ela servirá como medida 

pela qual o homem verá seus direitos fundamentais 

expressos. 

 

3. A LIBERDADE E A IGUALDADE NO ESTADO DE NATUREZA 

 

 Em Locke liberdade e igualdade surgem como 

requisitos fundamentais para o homem no estado de 

natureza, assim como a razão representa uma lei comum a 

todos também. Deste modo, é possível colocar a seguinte 

                                       
80 Categoria de conhecimento adotada e desenvolvida pelo autor inglês 

para justificar a doutrina empirista a qual esteve filiado. 
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situação: o homem no estado natural nasce livre e igual na 

mesma medida em que nasce racional. 

 Por liberdade, e isso é importante frisar, nosso autor 

entende que representa um estado em que ninguém deve 

subordinação a qualquer outro. Assim, a “liberdade de 

natureza consiste em não estar sob qualquer restrição que não 

a lei da natureza” (LOCKE, 1978, p. 43). Portanto, o filósofo 

inglês liga a noção de liberdade à observância da lei comum 

no estado natural, pois, “onde não há lei, não existe 

liberdade” (idem, p. 56). E vai mais adiante: 

 

[...] o objetivo da lei não consiste em abolir 

ou restringir, mas preservar e ampliar a 

liberdade. [...] A liberdade tem de ser livre 

de restrição e de violência de terceiros, o que 

não se pode dar se não há lei; mas a 

liberdade não é como nos dizem: licença 

para qualquer um fazer o que bem lhe apraz 

– porquanto, quem estaria livre, se o 

capricho de qualquer outra pessoa pudesse 

dominá-lo? -, mas liberdade de dispor e 

ordenar, conforme lhe apraz à própria 

pessoa, as ações, as posses e toda a sua 

propriedade, dentro da sanção das leis sob as 

quais vive, sem ficar sujeito à vontade 

arbitrária de outrem, mas seguindo 

livremente a própria vontade. (Ibidem, p.56) 

 

O que temos que observar, contudo, é que a liberdade 

segundo a perspectiva lockeana se dá de acordo com a lei 

máxima que submete todos os indivíduos ali postos no estado 

primitivo. Tendo na razão a peça base das ações humanas, 

dando a cada um o direito de agir ao seu modo, mas, de 

acordo com a regra natural que os submetem, uma vez que 
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de outro modo, a ideia de plena liberdade desprovida de um 

princípio que discipline os atos humanos levariam os sujeitos 

à degeneração e, consequentemente, danos aos outros.  
Vale destacar que quando um indivíduo escolhe não 

viver de acordo com a razão, pretendendo agir conforme uma 

norma contrária à lei natural, com o intuito de provocar 

algum dano aos demais, tomando para si algum direito de 

outrem, fica configurado o estado de guerra81. Nele, o direito 

a liberdade será suprimido pela imposição de um desejo 

adulterado e arbitrário. Pois, conforme Leopoldi: 

 

a liberdade de um indivíduo não pode 

colocar em risco a liberdade de outro 

indivíduo, sob a pena de ameaçar os 

alicerces da lei natural à qual todos devem 

obedecer cujo reconhecimento diferencia a 

espécie humana das outras espécies animais, 

onde prevalece a lei do mais forte. 

(LEOPOLDI, 1999, p. 44) 

  

Com isso, podemos entender que os limites da 

liberdade, segundo Locke, está no domínio de não causar a 

outrem algo que tire o seu direito fundamental a ela. Pois, o 

próprio exercício da liberdade no estado de natureza, 

baseado na lei natural prever a manutenção da liberdade para 

todos os indivíduos.  

O poder de agir segundo a própria vontade derivado 

dos ditames da lei natural configura, portanto, a condição em 

que o homem encontra sua liberdade. Esta envolta também 

                                       
81 Estado este oposto ao estado natural, em que, segundo Locke, observa-

se uma situação de constante perigo a vida e aos direitos dos homens, 

onde não há regras senão a imposição dos mais fortes. 
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na situação que “mesmo no estado de natureza, a liberdade 

de um indivíduo não deixa de levar em consideração o direito 

à igual liberdade dos outros indivíduos” (Idem, ibidem). 

Cria-se, consequentemente, a noção de que todos 

compartilham um estado de igualdade. 

É justamente baseado no pressuposto da liberdade 

que a igualdade, segundo a teoria naturalista de Locke, será 

expressa. Logo, teremos a condição que para ser livre, um 

indivíduo terá obrigatoriamente de ser igual aos demais, 

pois,  

 

a ideia de liberdade se explicita com a noção 

de igualdade, isto é, de indiferenciação de 

poder. É necessário conceber os homens 

como iguais para vê-los como livres. Há um 

vínculo entre as duas ideias, e a da liberdade 

só é compreensível por uma referência à 

outra. Ser livre é ser igual, isto é, não 

subordinado. A noção de igualdade se 

explica, portanto, em pelo menos dois 

componentes essenciais. Um deles, descrito 

positivamente, é a comunidade da espécie e 

das faculdades características de cada um de 

seus indivíduos. O outro, indicado de forma 

negativa, é a ausência de subordinação 

transitiva. (KUNTZ, 1997, p. 05) 

   

Esta indiferenciação de poder é, portanto, o que 

caracteriza a inseparável ligação entre a liberdade e a 

igualdade dos homens no estado natural lockeano. Mas, 

antes de tudo, se aplica também a ideia que agir de acordo a 

não se pretender tomar para si a liberdade de outro indivíduo 

ou causar-lhe algum dano, como já mencionado 

anteriormente, configura que todos têm a mesma vantagem 
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de direitos na mesma medida que se colocam iguais perante 

os demais. Como fica exposto no argumento de Leopoldi: 

 

A liberdade implica, portanto, o exercício da 

igualdade, no sentido de que todos devem 

ser igualmente livres e ter sua liberdade 

igualmente defendida da ameaça de 

constrangimentos além daqueles previstos 

nas próprias leis que estipulam os seus 

limites e, dessa maneira, resguardam a 

liberdade de cada indivíduo. Liberdade e 

igualdade constituem, portanto, faces de 

uma mesma moeda. (LEOPOLDI, 1999, p. 

47) 

 

Em consequência da dependência que há entre 

igualdade e liberdade, é possível perceber que o modelo 

lockeano o qual os indivíduos se acham iguais no estado 

natural, derive também do paradigma da lei da natureza. 

Portanto, enquanto regra fundamental que orienta as ações 

de todos os indivíduos, a razão assume, por conseguinte, a 

tarefa de justificar a igualdade dos homens também, visto 

que, ela é peça chave para a compreensão da situação do 

sujeito primitivo e a lei máxima na concepção do nosso 

filósofo. Ao que enfatizamos essa passagem a partir de 

Leopoldi (Idem, p.48), “bastaria, portanto, o exercício da 

razão para a consciência humana aceitar naturalmente a 

condição de igualdade que deveria permear toda a 

humanidade”. 
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3.1. Da liberdade e igualdade ao trabalho e propriedade 

 

 Neste sentido, o homem naturalmente livre, sendo 

possuidor de si e igual aos demais; também, era dono 

exclusivo de seu trabalho. Este, que se constitui 

necessariamente a partir dos dois postulados anteriores82, ao 

unir sua capacidade de interagir com a natureza com base na 

transformação da matéria bruta existente. Assim, temos a 

noção de trabalho ligado à ideia de liberdade e igualdade do 

indivíduo no estado de natureza, pois, o trabalho,  

 

isto é, o esforço individual aplicado à 

obtenção dos recursos naturais para a 

sobrevivência, surge, assim, como 

instrumento que legitima a apropriação 

daquilo que é necessário à preservação dos 

indivíduos e se articula, portanto, com as 

ideias de igualdade e liberdade. [...] 

Liberdade que o indivíduo tem para aplicar 

o trabalho sobre os elementos da natureza 

necessários à preservação da vida e, 

consequentemente, retirá-los do alcance da 

coletividade para torna-los propriedade 

privada. Igualdade, no sentido de que esse 

resultado do trabalho está igualmente ao 

alcance de todos e deve ser igualmente 

respeitado, qualquer que seja o agente da 

ação do trabalho.  (Idem, p. 49) 

 

Locke designou, assim, o trabalho sendo a base 

fundante da propriedade privada. O qual os conceitos de 

liberdade e igualdade serviriam para dar validade ao 

postulado. Liberdade ao ponto que o indivíduo será livre para 

                                       
82 Liberdade e igualdade. 
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subjugar, ou propriamente, aplicar a força de seus esforços 

na natureza, e, por conseguinte, retirar aquilo que for vital à 

preservação da vida, e consequentemente, torna-los seus; 

Igualdade, na acepção de que a consequência do trabalho 

efetuado está ao alcance de todos os homens, e que, deverá 

ser respeitado em plena harmonia, por qualquer outro 

indivíduo.  

 Partindo desse pressuposto, em que a propriedade 

privada era estabelecida a partir do trabalho, o limite para 

obtenção de bens era baseado na capacidade desse ofício 

exercido pelo homem.  Isto não quer dizer que o indivíduo 

tivesse seu direito ilimitado a propriedade negado, ao 

contrário, pelo direito natural que o homem tem em aplicar a 

obtenção de bens, estava salvaguardado o privilégio 

indeterminado a eles. Não podendo, no entanto, que isso 

resultasse na exclusão de outros indivíduos, pois, estaria indo 

contra os princípios da lei da natureza, que tem como 

máxima o direito a defesa da vida, da liberdade, da igualdade 

e de bens, uma vez que conforme Leopoldi (Idem, p.50), “o 

direito de apropriação pode ser ilimitado desde que isso não 

resulte na exclusão de alguns, já que nesse caso estes não 

teriam então resguardado seu direito à propriedade, o que 

contrariaria a lei da natureza”. 

 Pelo mesmo fato que igualdade e liberdade, trabalho 

e propriedade também estão inseparavelmente ligados. Pois, 

se um indivíduo é igual aos demais, consequentemente, será 

livre na mesma medida e, se a partir do seu esforço na 

obtenção de recursos, isto é, a aplicação de seu trabalho na 

natureza, ele irá adquirir sua propriedade, todos os 

indivíduos no estado de natureza estavam aptos a ter as 
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mesmas vantagens. Em que, trabalho e propriedade estão 

propriamente ligados pela função causa e efeito. Causa por 

se estabelecer o contato concreto e direto com a natureza; 

Efeito o de se obter a propriedade a partir do trabalho. 

 Com o direito a apropriação através do trabalho e, 

deste modo, a preservação da vida na aquisição do que é 

preciso para a subsistência, torna possível compreender que 

é através do esforço individual que se dará a legitimação da 

propriedade privada segundo Locke. Desse modo, segue-se 

o raciocínio que a origem da propriedade privada reside, 

também, em um direito natural observado através do trabalho 

individual. Pois, de acordo com a perspectiva lockeana, a 

primeira propriedade que o homem possui é ele próprio, e o 

que fora tomado através sua força produtiva se tornará seu, 

ou seja, será separado o comum do privado.  Assim, de 

acordo com Bobbio (1997, p. 202), “o trabalho é um produto 

estritamente pessoal, isto é, está associado intimamente à 

pessoa que o executa”, logo, o resultado dessa atividade 

particular, também será fruto de um único proprietário.  

Assim sendo, liberdade, igualdade, trabalho e 

propriedade correspondem, no estado de natureza lockeano, 

termos que se ligam de modo bem próximos. De modo que, 

a relação que envolve cada um dos termos faz com que sejam 

validadas, dentro do estado natural, todas as ações humanas, 

estas, por fim, derivadas da regra fundamental que orienta 

todos os homens. 

Tendo feito essas considerações acerca da concepção 

que Locke apresenta do homem em seu estado natural a partir 

do uso da razão, isto é, da lei que o submete e o diferencia 

dos demais animais na natureza, se faz necessário pensar, 
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portanto, a ligação existente entre a teoria jusnaturalista do 

autor e a discussão de caráter antropológico, ou seja, que 

coloca o homem ao mesmo tempo enquanto sujeito e objeto 

do conhecimento. 

 

4. A RELAÇÃO ANTROPOLÓGICA DO HOMEM NO ESTADO 

DE NATUREZA 

 

O paradigma antropológico se baseia na condição de 

tornar o homem o centro da sua investigação. Em que, ele [o 

homem] constitui em si as proposições de sujeito e objeto83, 

como já mencionado acima. De Tal modo, procurar entender 

como se forma a caracterização de um ser inclinado 

reflexivamente tornou-se algo árduo no decorrer da história 

humana. 

 Conforme esse panorama é possível identificar no 

homem lockeano um ser envolto a um mundo84 que sofre 

                                       
83 Sujeito ao passo que é um ser com capacidade reflexiva, isto é, 

podendo pensar o mundo e as coisas. Objeto, na medida em que é o 

próprio tema de reflexão, assim, na concepção de Henrique Vaz, sendo o 

próprio fundamento da antropologia filosófica que tem como principal 

meta construir uma discursão em torno desse homem-objeto. Cf. VAZ, 

H. C. L. Antropologia Filosófica, Volume I. 9ª edição, Edições Loyola. 

São Paulo. 2009. p. 03 
84 É importante frisar que, de acordo com a teoria lockeana, o homem no 

estado de natureza é posto num mundo de ação, ou seja, de que é capaz 

de interagir com a natureza através de seu trabalho para extrair aquilo 

que será responsável por sua subsistência e, consequentemente, sua 

propriedade privada; bem como com outros indivíduos, pois, ambos 

possuem na razão uma ferramenta que orienta seus atos e viabiliza a vida 

de cada um deles de modo harmonioso; Como também, na possibilidade 

de está preparado para agir de modo mais duro para reparar uma ofensa 

ou dano.  
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interferências diretas dos atos produzidos por ele. Em que, 

por sua vez, também sentirá os efeitos dessa interação. Mas, 

em que medida o homem consegue se dá conta dos seus atos? 

Da sua condição no mundo? Do modo como suas ações o 

diferenciará dos demais animais na natureza? Como a razão 

exerce influência direta nas condições de liberdade e 

igualdade? 

 Estas questões assumem um todo antropológico, ao 

passo que o homem aqui é o protagonista que precisa, no 

estado de natureza, reconhecer-se enquanto um ser racional, 

reflexivo. Pois, esta é a regra que ordena todos os indivíduos 

nessa condição em que se encontram naturalmente. No qual, 

Cassirer ao definir esta categoria antropologicamente deixa 

claro que 

a reflexão ou pensamento reflexivo é a 

capacidade do homem que consiste em 

discernir, na correnteza dos fenômenos 

sensoriais, que flutuam como massa 

indiscriminada, certos elementos fixos a fim 

de isolá-los e concentrar a atenção sobre 

eles. (CASSIRER, 1972, p. 72) 

 

Mas, o homem, quem é ele? Ou melhor, o que é o 

homem?  

 O homem, “dizem que é a criatura que está em 

contínua procura de si mesmo – e que em todos os momentos 

de sua existência, precisa escrutar85 as condições da mesma” 

(Idem, p. 22). Indo mais além, 

 

                                       
85 Termo utilizado pelo autor para designar uma análise mais 

aprofundada e rigorosa. 
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o homem pergunta pela sua própria 

existência. Isto somente é possível, porque 

ele já sabe algo de si mesmo. Não é um saber 

que suprime a pergunta, mas a possibilita. O 

homem não se compreende perfeitamente, 

ele permanece para si mesmo um ser 

enigmático e misterioso. Sabe por si como 

um ser que espiritualmente se possui e 

compreende. Mas está imerso na 

obscuridade do ser e do devir material, que 

lhe impede uma autocompreensão plena. 

Esta dualidade determina a essência do 

homem. Dela surge a possibilidade e a 

necessidade de seu perguntar. (RABUSKE, 

1993, p. 16) 

 

Ao passo que, em antropologia se articula também a 

categoria do corpo próprio como requisito primeiro da 

compreensão do homem, o qual se busca entender que a 

observância do corpo se dá a unidade representativa que faz 

parte de estar no mundo, em que,  

 

está-no-mundo é um estar no aqui e agora 

espácio-temporal, a dupla presença, natural 

e intencional, do homem no mundo por meio 

de seu corpo refere-se a modalidades 

diversas de sua situação no espaço-tempo. 

Pela presença natural, o homem está 

presente no espaço-tempo físico e no 

espaço-tempo biológico do seu corpo que o 

situa no espaço-tempo do mundo. Pela 

presença intencional começa a estruturar-se 

o espaço-tempo propriamente humano, que 

tem no corpo próprio o corpo vivido o polo 

imediato de sua estruturação para-o-sujeito, 

ou o lugar em que primeiramente se 

articulam o espaço-tempo do mundo e o 

espaço-tempo do sujeito: psicológico, social 

e cultural. O corpo próprio pode ser 
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chamado, assim, o lugar fundamental do 

espaço propriamente humano, e o evento 

fundamentalmente do tempo propriamente 

humano. (VAZ. 2009. p.159) 

 

Desta feita, esses dois pressupostos antropológicos 

iniciais sugerem o homem como uma criatura sempre em 

busca de autocompreensão de si, isto é, intencional, 

entendido como a situação que o homem passe a qualidade 

de ser, tendo na reflexão a categoria que lhe concederá os 

atributos para comunicar-se de modo articulado e próprio 

com o mundo que o cerca e, transformar à natureza ao seu 

modo, visto que, assim, ele terá pleno conhecimento de sua 

posição no mundo, bem como através do seu corpo situar-se 

em um espaço-tempo definido [natural].   

Outra acepção que poderemos utilizar para situá-lo 

dentro do contexto antropológico e que marca diretamente 

uma atribuição especificamente sua, é a definição clássica do 

homem enquanto ser racional86. A razão assumindo assim o 

papel de operadora dos requisitos básicos do ser do homem. 

Como a capacidade de projetar instrumentos e se adaptar a 

natureza através do seu trabalho, pois, conforme Rabuske 

(1993, p. 34) “o homem não está ajustado ao meio-ambiente, 

mas ajusta criativamente o meio-ambiente a si mesmo. 

Compensa a fraqueza dos órgãos pela construção e utilização 

                                       
86 Instaurada a partir da antropologia socrática, platônica e, sobretudo, 

aristotélica, derivado da ideia do homem enquanto um animal racional 

(zoon logikón). Cf. ABBAGNANO, N. Dicionário de Filosofia / Nicola 

Abbagnano; tradução da 1ª edição brasileira coordenada e revista por 

Alfredo Bosi; revisão da tradução e tradução dos novos textos Ivone 

Castilho Benedetti. – 6ª ed. – São Paulo; Editora WMF Martins Fontes, 

2012. p. 597 
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de instrumentos”; bem como se utiliza dela para interagir 

com outros indivíduos, tal qual aparece no estado de natureza 

lockeano, sendo a lei que orienta e é o pressuposto 

fundamental do homem primitivo87.  

 É exatamente a partir desse ponto de vista, em que o 

homem se dá enquanto ser racional e intencional posto na 

natureza ao mesmo tempo tendo de se reconhecer igual aos 

demais e conviver com situações variadas se adaptando a 

estas, que as principais características do primitivo lockeano 

se aproximará da discussão antropológica. De modo que, a 

marca fundante do homem enquanto ser com capacidade 

para abstrair o mundo exterior e transformar interiormente 

em uma informação que lhe será útil para vida, representa 

um modo de transformação de si mesmo enquanto um animal 

conceitual. Haja vista, que o homem primitivo para Locke, é 

capaz de apropriar e subjugar a natureza produzindo aquilo 

que lhe é necessário para a consecução de sua existência a 

partir de suas intervenções na natureza, uma vez que,  

 

no primeiro estágio do estado de natureza, o 

homem se defronta com seu ambiente 

natural de tal modo que o comportamento 

racional consiste em subjugar a natureza 

pelo trabalho, e em apropriar para poder 

subjugar. A essência do comportamento 

racional é a apropriação operosa. 

(MACPHERSON, 1979, p. 244) 

 

                                       
87 É importante colocar que não é proposito do presente trabalho reduzir 

a concepção antropológica do homem a estas duas condições, trata-se de 

articular antropologicamente o homem natural lockeano e a máxima que 

o submete: a razão. 
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  E mais: 

 

A essência da conduta racional, portanto, é 

a apropriação privada da terra e dos 

materiais que produz e o investimento das 

próprias energias em melhorá-las para as 

melhores conveniências de vida, que, desse 

modo, alguém possa extrair da terra para si 

próprio. (Idem, p. 245) 

 

Essa atividade de trabalhar com a natureza constitui 

o modo como ele é capaz de introjetar uma necessidade e 

transformá-la em um benefício a partir de uma ação 

reflexiva, racional; mas, também prática.  No qual o processo 

de adaptar-se a um contexto reflete automaticamente a 

dinâmica antropológica do homem enquanto um ser de ação, 

tal qual revela Locke na descrição de seu homem natural. 

Assim, a noção que o homem tem de seus atos e sua condição 

no mundo, em primeiro momento do estado de natureza 

lockeano, reside no fato dele operar ações junto à natureza 

visando à consecução de sua vida. Dado que, diante da 

perspectiva antropológica de Cassirer (1972, p. 79) “o 

espaço primitivo é um espaço de ação; e a ação está centrada 

em torno de necessidades e interesses práticos imediatos”. 

Consequentemente, esta racionalidade, ou posição reflexiva 

que se propõe, é o motor que guia o homem primitivo a dá-

se conta tanto de seus atos, bem como de sua condição no 

mundo. 

Se pela razão o homem tem, segundo Locke, uma lei 

que pretende assegurar seus direitos fundamentais no estado 

de natureza, e a partir desse pressuposto consegue utilizá-la 

para orientar-lhe as ações, conforme já fora exposto no 
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presente trabalho, é necessário discutir o modo como esta 

relação dá ao homem vantagem diante dos demais animais 

na natureza. Pois, a hipótese levantada pelo filósofo inglês 

que o indivíduo primitivo possui na luz da natureza um guia 

para sua conduta perante o meio em que vive e ante os outros 

indivíduos, não encontrar em outra criatura na natureza a 

mesma vantagem, coloca-a como desígnio puramente 

humano. Em que se ver no animal uma inclinação puramente 

instintiva, ou seja, sua presença no mundo reside na 

concepção de saciar seus desejos de modo imediato e 

inconsciente, praticando atos procurando resolver 

necessidades imediatas.  

 

No animal, o fundamento dinâmico desta 

presença é o instinto, que se manifesta em 

necessidades ou carências e em energias de 

excesso. Pelo instinto o animal está 

relacionado dinamicamente com elementos 

do seu meio-ambiente, que pertencem, 

como outros, á mesma vida animal. 

(RABUSKE, 1993, p. 36) 

 

Já no homem, percebe-se uma aptidão criadora de 

transformar a natureza através da sua faculdade de interagir 

articuladamente, portanto, uma atividade racional. 

Segue-se a isso aquela que é uma das principais 

características humanas no estado natural lockeano: A 

liberdade. Entendida como fundamento que estabelece a 

igualdade entre todos, a liberdade exige, por sua vez, a 

observância de um atributo próprio do homem, a vontade.  

Esta permanecendo apenas submetida à lei da natureza, sem 

que haja um superior para regular as ações de outros 
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indivíduos. Ao passo que temos antropologicamente a 

liberdade como 

 

ato realizado com consciência e por vontade 

própria, não em estado inconsciente ou 

semiconsciente, nem sob coação. [...] 

Liberdade é a capacidade e decidir-se a si 

mesmo para um determinado agir ou sua 

omissão, respectivamente para este ou 

aquele agir. [...] Capacidade de agir: 

liberdade é uma capacidade, um poder do 

eu-mesmo. (Idem, p. 89) 

 

Este atributo específico do homem advém de sua 

capacidade de expressar sua vontade racionalmente 

estabelecida e não está submisso, tão pouco coagir outrem, 

tal qual se apresenta na teoria naturalista lockeana. Deste 

modo, verifica-se também que a igualdade é marca 

fundamentalmente ligada a liberdade como consequência da 

vontade humana. Visto que, no estado natural o homem só 

possui uma regra e ela faz com que nenhum se coloque acima 

dos demais, pois, estaria indo contra a lei da natureza que 

tem na razão sua condição fundamental. 

 

CONCLUSÃO 

 

Razão e liberdade dentro da perspectiva naturalista 

de John Locke assumem uma relevância a mais na 

compreensão do indivíduo no estado de natureza. Visto que, 

são eles o ponto chave para o desenvolvimento da 

caracterização do homem primitivo. Somam-se a esses 

conceitos outros dois, necessariamente dependentes aos 



- 214 - 

anteriores: igualdade e propriedade, este último fruto do 

trabalho individual de cada sujeito junto à natureza.  

 Assim, conceber a noção de homem primitivo de 

modo antropológico requer atenção na possibilidade dele ser, 

efetivamente, capaz de articular os conceitos, descritos 

acima, tal qual justifique sua conduta como uma situação 

plenamente racional. Já que esta é uma marca propriamente 

humana, isto é, a faculdade reflexiva caracteriza, ante ao 

exposto na última seção do presente trabalho, uma atividade 

propriamente do homem em meio à natureza que o cerca e 

perante outros indivíduos com a mesma capacidade.  

 Diante disso, o homem lockeano representa um 

sujeito que está disposto naturalmente a uma condição em 

que seus atos serão produto de sua capacidade de guiar-se 

pela razão. E, através de sua aptidão de se projetar ao mundo 

racionalmente ele se ver diferente dos demais animais da 

natureza que não possui essa faculdade reflexiva, pelo fato 

de viverem submetidos ao instinto natural que regulam as 

necessidades básicas dos seres de modo espontâneo; também 

encontra sua liberdade derivada da vontade particular de tal 

modo não dever quaisquer justificativas a outrem, ao passo 

que, desse mesmo pressuposto é capaz de se identificar um 

estado de igualdade mútua, com direito a propriedade 

privada.  

 Finalmente, em Locke vemos a ideia de homem que 

parte de um otimismo natural, em que este submetido à lei 

da natureza garante os direitos fundamentais e convívio 

harmonioso entre os indivíduos. Assim, a antropologia 

lockeana reside na condição de haver uma sociabilidade 

entre os homens no estado de natureza que preze pela 
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racionalidade em defesa da liberdade, igualdade e 

propriedade. 
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CAPÍTULO 9 
 

A ÉTICA ARISTOTÉLICA NA PERSPECTIVA DO CIDADÃO 

JUSTO E VIRTUOSO 

 
 

Maria Janiele da Silva Gomes88 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo objetiva analisar a ética aristotélica 

a partir do cidadão justo e virtuoso. Para tanto, o trabalho 

será embasado na obra “A Ética a Nicômaco”, uma das 

principais do filósofo. O intuito é mostrar o quão atual ainda 

se encontra a ética de Aristóteles e como pode ser introduzida 

na contemporaneidade. De forma a ser utilizada por cidadãos 

que buscam a virtude e a justiça. A escolha do tema se deu 

através de reflexões que levaram a certas considerações a 

respeito das ações humanas na esfera social. 

No primeiro momento mostrar-se-á o caminho a ser 

seguido, segundo Aristóteles, para que o cidadão alcance as 

virtudes através da conduta. Explanar-se-á, ainda que 

brevemente, os dois tipos de virtude capazes de conduzir a 

alma, a saber, as morais e as intelectuais.  Além disso, 

buscar-se-á entender como o filósofo mostra o consenso 

entre as paixões e a razão, para assim chegar ao bem mais 

desejado, a felicidade. 

                                       
88 * Graduada em Filosofia pela Faculdade  São Tomás de Aquino – 

FACESTA. 
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Na segunda seção, tratar-se-á da ética estabelecida no 

âmbito das relações públicas. Neste momento aqui, 

compreender-se-á que o homem só pode alcançar a 

eudaimonia89 através da relação com o outro: o ser enquanto 

pessoa vive rodeada de vínculos, sejam eles familiares, de 

amizade, de modo que ele tende a buscar realizações, que só 

fazem sentido obter nas relações sociais, uma vez que estas 

fazem com que ele seja louvado e reconhecido por outro. 

Percebe-se, com isso, o quanto a relação humana faz com 

que o bem estar mútuo ou individual seja alcançado.  Por fim, 

discorrer-se-á sobre a virtude moral constituída como 

produto do ethos90não sendo intrínseca ao homem, e que 

podem ser obtidas por meio do hábito racional por ser algo 

que existe em potência e pode ser desenvolvido. 

A metodologia utilizada para elaboração do artigo foi 

a pesquisa de caráter bibliográfico, utilizando-se de fontes 

primárias e secundárias para sua elaboração. A perspectiva é 

que este trabalho ajude na compreensão contemporânea do 

agir humano na busca pelas virtudes e pela justiça, chegando-

se ao destino almejado, sendo este, o sumo bem. Entende-se 

                                       
89 O termo eudaimonia costuma ser traduzido na linguagem usual por 

felicidade, denotando o sentimento de bem estar ou auto-satisfação do 

agente, o que realça seu caráter contingente e transitório. (I, cc.7-12; ver 

EE) 
90 A palavra ethos significa, a saber, três coisas: 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. Devido ao primeiro significado, 

Aristóteles ocupa-se também com as instituições políticas e sociais; a 

uma ética pertence, em entendimento amplo, a política. Devido ao 

segundo significado, a sua ética assume traços de uma etologia, de uma 

doutrina daquele ethos (hábito, costume) que tem parentesco 

etimologicamente com ethos. (cf. EN II 1, 1103a17s.) 
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que tudo o que será abordado é algo possível de ser 

alcançado no meio e no tempo contemporâneo. 

 

2. O AGIR DO CIDADÃO DE ACORDO COM AS VITUDES 

MORAIS E INTELECTUAIS EM ARISTÓTELES 

 

2.1 O agir do cidadão justo e virtuoso 

 

A primeira discussão de Aristóteles na “Ética a 

Nicômaco” se dá a partir da análise sobre o produto das ações 

do homem e o que lhe é satisfatório ao longo das fases da 

vida, visando obter o bem de todos os bens, dito pelo filósofo 

como “o sumo bem.” O estudo da ética, na ótica aristotélica, 

é um dos elementos primordiais para a compreensão da 

organização, das ações e das relações humanas para uma boa 

convivência no meio social. 

 

Se existe, então, para as coisas que fazemos 

algum fim que desejamos por si mesmo e 

tudo o mais é desejado por causa dele; e se 

nem toda coisa escolhemos visando à outra 

(porque se fosse assim, o processo se 

repetiria até o infinito, e inútil e vazio seria 

o nosso desejar), evidentemente tal fim deve 

ser o bem, ou melhor, o sumo bem. 

(ARISTÓTELES, 2001, p. 17) 

 

Entende-se que essa organização tem que ser baseada 

em princípios éticos e morais, valores que somente podem 

ser reconhecidos e adquiridos por cidadãos que buscam a 

virtude e a justiça. Sendo assim para Aristóteles o ser 

humano só se sente completo quando sua conquista está 
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ligada a realizações que levam a uma finalidade, que tenha 

um único destino, pois se assim não o fosse “existiria uma 

cadeia infinita de coisas que visam sempre outras.” 

(ARISTÓTELES, 2001, p. 17) 

É comum do caráter do cidadão justo, jamais fazer 

algo visando o seu próprio interesse, além de não almejar 

obter benefícios prejudicando segundos ou se sobressair 

somente para alimentar o próprio ego. A virtude, que é uma 

das qualidades mais almejadas pelo ser humano, vista na 

ótica de Aristóteles, tem como objetivo, o bem, e o cidadão 

justo e virtuoso busca este bem não somente para ele, mas 

para a comunidade que está inserido, tendo como parâmetro 

para chegar ao bem desejado, a verdade e a justiça. 

A auto-suficiência também não é característica da 

conduta do cidadão lícito e virtuoso, caso a auto-suficiência 

fizesse parte do agir desse cidadão, ele jamais alcançaria a 

virtude, isso acarretaria a falta de humildade, e sua sabedoria 

seria limitada a ponto de achar que não precisaria aprender 

com outras pessoas e situações, sendo assim, não encontraria 

meios para chegar ao bem supremo, sendo esse a felicidade.  

Segundo o Estagirita: 

 

Definimos a auto-suficiência como aquilo 

que, em si mesmo, torna a vida desejável por 

não ser carente de nada. E é desse modo que 

entendemos a felicidade; além disso; a 

consideramos a mais desejável de todas as 

coisas, e não como um bem entre outros, 

pois, em caso contrário, é evidente que ela 

se tornaria mais desejável mediante a edição 

até do menor bem que fosse, uma vez que 

desta adição resultaria um bem maior, e 

quando se trata de bens, é sempre mais 
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desejável o maior. Assim a felicidade é algo 

absoluto e auto-suficiente, e a finalidade da 

ação. (ARISTÓTELES, 2001, p. 26) 

 

Fica evidente, então, que o homem é inacabado em 

sua existência e busca constantemente se preencher, 

precisando, deste modo, de coisas exteriores a ele para sua 

auto-realização: mesmo declarando-se ser auto-suficiente, 

não o é. A felicidade, como foi citada pelo filósofo, sim, é 

algo auto-suficiente e que tem a finalidade em si mesma. 

Aristóteles mostra a virtude como algo firmado em 

princípios racionais, de modo que o agir ético do cidadão 

deve fazer parte da sua conduta constantemente e torne-se 

intrínseco a sua moral. Quando, então, o homem age de 

acordo com a moral, ele escolhe fazer o bem sem viabilizar 

bens materiais ou elevar seu status social. Ele faz o bem para 

obter, mesmo que sem intenção, a sua realização interior, 

caracterizada também como a eudaimonia. A ética, diferente 

da moral, não tem a ver apenas com um indivíduo e o modo 

como age: ela condiciona as leis e regras sociais, focando no 

posicionamento do modo de se relacionar a favor da 

coletividade. A ação conduzida pela ética nos conscientiza 

de que algumas práticas individuais não refletem somente no 

indivíduo que praticou a ação, mas em um conjunto de outros 

indivíduos, podendo favorecer ou desfavorecer esse grupo de 

pessoas. Entender-se-á que todas as regras impostas, só 

fazem sentido, se forem conduzidas pela justiça, em prol do 

bem comum. 

A seguir, tratar-se-á sobre a virtude que impulsiona a 

realização dos atos, podendo ele ser direcionado de forma 
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individual ou coletiva. Analisar-se-á a virtude colocada por 

Aristóteles sendo essa de caráter intelectual e moral. 

 

2.2 As virtudes  

 

De acordo com o pensamento do filosofo, o ser 

humano não vem ao mundo como um ser já virtuoso, pois, 

se assim fosse, a virtude seria parte da natureza humana e 

não poderia ser alterada por meio do hábito, a natureza, 

então, tem a capacidade de abrigar e deixar com que o hábito 

aperfeiçoe as virtudes, sendo elas de caráter intelectual ou 

moral. Diante desta afirmação, compreende-se que, de modo 

geral, todo ser humano pode chegar a adquirir as virtudes, 

pode-se afirmar, também, que ambas podem ser alcançadas 

através exercício da razão. 

 

Por exemplo, a pedra que por natureza se 

move para baixo não pode adquirir o hábito 

de ir para cima, ainda que tentássemos 

adestrá-la jogando-a dez mil vezes para 

cima, nem tão pouco poderíamos fazer com 

que o fogo adquirisse o hábito de mover-se 

para baixo, nem qual quer coisa que por 

natureza se comporte por certa maneira pode 

ser habituada a comportar-se de forma 

diferente. (ARISTÓTELES, 2001, p. 40). 

 

As virtudes intelectuais são entendidas como aquelas 

que surgem e se desenvolvem a partir da aprendizagem, um 

exemplo, seria os estudos que exigem tempo e experiência; 

O agir, de acordo com a virtude intelectual, também introduz 

o pensar as escolhas, que são exprimidas nas ações, pois 

através da escolha o homem não somente é responsável por 
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atos dignos, mas também por aqueles abomináveis. Por essas 

ações, o ser humano torna-se virtuoso ou libertino, justo ou 

injusto. Reconhece-se a preferência do filosofo pelas 

virtudes dianoéticas contemplativas sobre as virtudes morais, 

que são produto do hábito e por isso deve-se ficar atento à 

qualidade dos atos praticados. Segundo o filósofo, a maneira 

que os seres humanos se habituarem desde a infância causa 

importantes influências que são decisivas no modo de agir na 

idade adulta.  

O equilíbrio, chamado pelo filosofo de mediania, é o 

que faz o homem chegar à virtude, estando no meio do 

excesso e da falta, sem aspirar para nenhum dos lados, 

chegam ao seu ápice. A mediania acontece quando o ser 

sofre e se alegra na medida certa, sem exageros nem 

desprovimentos. Aristóteles trata da virtude da coragem e 

fala de como é louvada quando usada para ajudar outros, a 

pessoa corajosa aguenta firme a situação, sem sentir medo, a 

vontade de vencer por uma boa causa parece maior do que as 

más consequências que ela possa sofrer. A pessoa corajosa 

não somente enfrenta, mas também teme pelo motivo certo e 

na hora certa. Sendo o corajoso um indivíduo bom, não 

coloca nem a vida dos amigos nem a própria vida em risco 

sem necessidade, sabendo a hora certa de se impor nas 

situações de combate: 

 

Assim também acontece com as virtudes: 

tornamo-nos temperantes abstendo-nos dos 

prazeres, e é quando nos tornarmos 

temperantes que somos mais capazes de 

abstermo-nos deles; e igualmente ocorre 

com a coragem, pois é habituando-nos a 

desprezar e a enfrentar coisas temíveis, que 
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nos tornamos corajosos, e é quando nos 

tornamos mais capazes de fazer frente a elas.   

(ARISTÓTELES, 2001, p. 43). 

 

A conduta diante das decisões tomadas é o que define 

as disposições morais, segundo o filosofo, o homem que se 

alegra ao deixar de fazer algo que gostaria, sabendo que não 

era o correto a fazer, é temperante, pois sabe que ao passo 

que a coisa é má e pode levar ao vicio ele deve se separar; o 

homem que se abstém de algo que é errado e fica triste ou 

irado com o ato de afastamento, não é virtuoso mesmo se 

afastando, pois isso não lhe trouxe nenhum bem. É 

importante também ressaltar que para possuir as virtudes não 

é necessário conhecimento e sabedoria, pois o que realmente 

conta é a prática de atos justos e equilibrados, que buscam 

como finalidade o bem. Com práticas constantes das virtudes 

é possível torna-se um homem justo e temperante. Não é algo 

fácil, mas também não exige complexidade. “por isso, agir 

bem tanto é raro como nobre e louvável”. (ARISTÓTELES, 

2001, p. 54) 

Não é certo que por algum desvio o homem que na 

maior parte de sua vida praticou atos justos e temperantes 

não seja virtuoso, por tender a algumas coisas mais que 

outras, como foi colocado por Aristóteles “quer o façam no 

sentido de mais, quer no de menos” (ARISTÓTELES, 2001, 

p.55); isto acontece em alguns casos específicos e é válido 

mesmo não sendo fácil discernir até que ponto e em que 

medida um homem pode desviar-se da mediania. 

 

Fica claro, então, pelo exposto, que em todas 

as coisas o meio termo é digno de ser 

louvado, mas que as vezes devemos 
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inclinar-nos no sentido do excesso e outras 

vezes no sentido da falta, pois assim 

chegaremos mais facilmente ao meio termo 

e ao que é certo. (ARISTÓTELES, 2001, p. 

55) 

 

É certo que somente os atos voluntários destes 

homens que tenderam para alguma parte sejam a falta ou o 

exagero, podem ser vistos como virtuosos e dignos de serem 

reconhecidos ou criticados, pois somente algo pensado 

racionalmente pode ser julgado como certo ou errado.  Ao 

contrário, tudo que é feito por pura ignorância é visto como 

involuntário, que pode ser causado por pessoas que não vêem 

consequência no ato, e esse não é o caso de homens que 

buscam viver a virtude e a justiça. 

A virtude é praticada pelo cidadão justo independente 

da pessoa que for receber a sua ação, pois se agisse conforme 

as circunstâncias e escolhesse com quem ser justo e virtuoso 

deixaria de possuir essas qualidades. Assim, percebe-se que 

o homem justo deve agir corretamente independente do outro 

ser ou não do seu ciclo de amizade. E quando, é claro, se 

pratica a virtude e as boas ações com os amigos se tornam 

não somente algo correto, mas agradável ao praticante da 

ação, por isso, com grande estima,trataremos da amizade, 

sendo essa, também, considerada uma virtude. 

 

2.3 A virtude da amizade 

 

A amizade é um bem recíproco, sendo ela 

considerada um bem, está classificada também, como 

virtude, sendo ela louvada até mais que a virtude da justiça. 
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A amizade é uma das vias para a realização das pessoas 

envolvidas nesta relação. 

O filósofo explica, no livro VIII da “Ética a 

Nicômaco”, que a justiça e a amizade têm os mesmos fins, 

mas que amizade ainda se encontra superior a justiça ao 

passo que o homem utiliza-se da justiça para ordenar as suas 

ações e aperfeiçoar o seu caráter em relação ao próximo, 

sendo ele conhecido ou não.  A natureza da amizade 

verdadeira já é a mais legitima forma de justiça e bondade.  

 

A amizade não é apenas necessária, mas 

também nobre, pois louvamos os homens 

que amam os seus amigos e considera-se 

que uma das coisas mais nobres é ter muitos 

amigos. Ademais pensamos que a bondade 

e a amizade encontram-se na mesma pessoa. 

(ARISTÓTELES, 2001, p. 173) 

 

A amizade mostra-se um refúgio não somente para 

pessoas desafortunadas, mas também para aquelas que 

possuem muitos bens materiais: as primeiras veem no amigo 

o consolo e a ajuda, tanto material quanto de base que 

fortalece diante das palavras de incentivo e carinho, pois 

quando se vêem sem nada, nem podendo oferecer nada em 

troca da amizade, ainda tem aqueles que os estimam somente 

pelo livre e desinteressado amor de amigo, considerado 

também amor fraterno; as segundas, aquelas pessoas que 

mesmo possuindo todo tipo de riqueza e poder sabem que 

não vale a pena ter tudo isso se não estiverem ao lado de 

pessoas que se alegrem com as suas conquistas e as amem 

por quem são e não pelo que possam ter. Se não cativarem 

pessoas que possam ser amigos de verdade, também não 
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podem contar com ninguém para fazer o bem e nem recebê-

lo, ficam desprotegidos e não podem depositar confiança, 

pois essas ações são próprias dos amigos. 

A reciprocidade e o conhecimento são condições 

essências para a existência da amizade para que o desejo do 

bem em relação ao outro seja o mesmo entre os participantes 

do vínculo da amizade.  

O filósofo traz, ainda, a existência de formas distintas 

de amizade que se apresentam em três configurações de 

objeto de amor: o que é bom, o agradável e útil. A mais 

elevada é a motivada pelo bem, pois é a mais duradoura entre 

todas. A relação de amizade ligada com o agradável é própria 

dos jovens, a forma útil de amizade parece estar entre as 

pessoas mais idosas: a pessoa idosa parece ser aquela de que 

está perdendo a sua utilidade para as mais novas, pois não 

realizam atividades e não dão mais tanta atenção a alguns 

assuntos que são próprios das pessoas mais jovens, ao 

contrário precisam da atenção e da utilidade que os jovens 

podem oferecer com vigor, se assim o quiserem, porém 

aquelas que permanecem ao lado delas as amam e querem 

sua amizade. Os idosos querem uma amizade por utilidade: 

eles buscam, nos outros, muitas vezes, os próprios interesses, 

o bem que o amigo o traz, faz com que ele o ame, o que 

aparenta uma amizade por conveniência. Para o Estagirita, a 

amizade perfeita está entre os homens bons semelhantes na 

busca pelas virtudes e se assemelham também no caráter. A 

amizade dessa espécie resume-se em reciprocidade, sem 

cobranças e que não deixam a opinião de outros 

influenciarem na amizade. 
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Outra espécie de amizade é a considerada acidental; 

aquela referente ao interesse e a aparência que em nada tem 

a ver com o amor e a benignidade, pois se acaba facilmente 

quando uma das pessoas envolvidas nessa amizade cansa de 

parecer agradável ou ser útil sem receber nada em troca. A 

amizade verdadeira deve sempre reconhecer que ser amado 

é a maior forma de retribuição a tudo que for feito ao outro, 

Entende-se que receber amor daqueles que nos são 

estimados, é melhor do que receber qualquer espécie de 

glória, pois a amizade é um bem desejado em sim mesmo. A 

natureza da amizade está em passar para o outro o quanto ele 

é importante e amado, e isso parece ser mais importante do 

que se sentir amado, para depois demonstrar que também 

ama. Dito isso podemos expressar a partir de Aristóteles que: 

“[...] amar assemelha-se à atividade, e ser amado à 

passividade: amar e ter várias formas de sentimentos 

amistosos são atributos dos homens mais ativos.” 

(ARISTÓTELES, 2001, p.206). 

 

3. A JUSTIÇA COMO VIRTUDE 

 

3.1 O ato justo e virtuoso 

 

Somente o cidadão que busca a virtude almeja 

verdadeiramente ser justo, sendo a justiça, segundo 

Aristóteles, a virtude perfeita, de modo que nela se englobam 

todas as outras virtudes. O ato justo leva o homem à justiça, 

essa se concretiza através das leis e regras postas pelas 

autoridades que julgam o que é melhor para os cidadãos da 

polis. Aristóteles nos faz compreender que: “A justiça é 
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aquela disposição de caráter que torna as pessoas propensas 

a fazer o que é justo, que as faz agir justamente e a desejar o 

que é justo [...]”. (ARISTÓTELES, 2001, p. 103) 

O ato justo é aquele que busca um bem para todos, 

buscando vias para levar o outro a conseguir a felicidade e, 

quando isso não é possível, faz tudo para preservar a 

harmonia e o que for bom. O cidadão que possui a virtude da 

justiça jamais causa desordem ou comete injustiça 

voluntariamente. E por isso, a justiça é caracterizada como 

virtude, e é, de maneira especial, um bem que não se finda 

apenas em quem a pratica, mas também, como colocou 

Platão, é o “bem de um outro”. Ser justo reúne atos essenciais 

para impulsionar a prática da justiça. Eis alguns dos atos 

citados por Aristóteles: 

 

[...] Os atos de um homem corajoso (isto é, 

que não desertemos de nosso posto, nem 

fujamos, nem abandonemos nossas armas), 

quanto aos atos dos homens temperantes 

(isto é, que não cometamos adultério, nem 

nos entreguemos a luxúria), e os de um 

homem calmo (isto é, que não agridamos 

nem caluniamos ninguém); e assim por 

diante com respeito a outras virtudes, 

prescrevendo certos atos e condenando 

outros. (ARISTÓTELES, 2001, p. 10) 

 

O justo, na obra Ética a Nicômaco, refere-se ao ato 

justo e igual, e o injusto refere-se ao ilegal e ao desigual. 

Aristóteles compreende que é justo o que segue os princípios 

da lei enquanto é injusto o que as desobedecem. A justiça 

colocada pelo filósofo tem um caráter voltado ao 

posicionamento do homem como um ser coletivo, uma vez 
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que a injustiça ou justiça, tanto pode ser cometida de modo a 

prejudicar ou beneficiar o praticante da ação e a quem as 

práticas são direcionadas. 

A pessoa justa deve sempre colocar as ações em 

prática com consciência, pois estas não refletem somente em 

si mesmo, mas em um conjunto de pessoas que se 

relacionam, uma vez que não se vive só, e a felicidade não é 

algo almejado para se viver individualmente, mas é uma 

busca da pessoa justa dirigida para todos os que fazem parte 

da polis. Compreendemos, então, que na prática da justiça se 

concretizam as virtudes. Explica o filósofo, que as leis 

estabelecem a prática das virtudes como ações permitidas e 

proíbe o vício que induz a injustiça e desrespeita as leis. 

Trataremos a seguir do que foi colocado por Aristóteles 

como justiça distributiva e justiça corretiva 

 

3.2 Justiça distributiva e justiça corretiva 

 

Sobre a justiça distributiva, o filósofo, na Ética a 

Nicômaco, relaciona méritos aos bens, sendo o bem 

proporcional ao mérito. A justiça, neste caso, se ocupa de 

decidir qual a proporção correta para distribuir os bens e as 

honras adequadamente. A igualdade faz parte do justo, 

enquanto o que é desigual transgride a justiça.  

A justiça distributiva baseia-se no princípio de que as 

pessoas devem ser iguais para que recebam bens iguais, e 

assim, o bem se torna proporcional a quem o recebe. A 

igualdade neste caso está no meio termo, que se caracteriza 

como justo e não tende para o exagero, para mais ou para 

menos. Concluímos que “Se as pessoas não são iguais, não 
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receberam coisas iguais; mas isto é origem de disputas e 

queixas (como quando iguais têm e recebem partes 

desiguais, quando desiguais recebem partes iguais)” 

(ARISTÓTELES, 2001, p. 109). 

Com relação aos bens públicos, é necessário que a 

igualdade seja estabelecida para que os bens sejam 

distribuídos igualmente e de forma justa, quando esta 

proporção é transgredida, também é considerada como 

injusta. Neste aspecto compreende-se que: “[...] o homem 

que age injustamente fica com uma parte muito grande 

daquilo que é bom, e o que é injustamente tratado fica com 

uma parte muito pequena.” (ARISTÓTELES, 2001, p. 110) 

Para firmar seu pensamento, o filósofo não parte de 

observações subjetivas, mas de uma análise racional, 

utilizando-se superficialmente da proporção matemática, que 

se aplica corretamente neste contexto de igualdade e 

distribuição de bens e nos faz compreender a funcionalidade 

da justiça distributiva a qual tratamos nesta seção.  

Aristóteles se utiliza da justiça corretiva para discutir 

sobre o ganho e a perda na distribuição dos bens públicos, 

tendo como base a proporção aritmética. Neste aspecto, a lei 

é indiferente se o indivíduo é bom ou mau, de forma que 

considera apenas o delito e trata as partes como iguais, 

preocupando-se apenas com o autor da injustiça e o 

injustiçado, o juiz vai estabelecer uma pena de acordo com o 

crime cometido, para assim tentar igualar a perda que a 

vítima sofreu. Percebe-se, então, que as coisas são julgadas 

de maneira impessoal, não estando em jogo a qualidade dada 

as pessoas, mas sim ao valor objetivo.  
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A figura do juiz está como intermediária, como uma 

espécie de meio termo, que possa amenizar ou acabar com o 

conflito.   Aqui consta uma análise feita pelo filósofo a partir 

dos danos que pode ser estimado como perda ou ganho: 

 

Assim, o igual é intermediário entre maior e 

menor, mas o ganho e a perda são 

respectivamente menores e maiores de 

modos contrários: maior quantidade de bem 

e menor quantidade mal são ganho, e o 

contrário é perda; o meio termo entre os dois 

é como já vimos, o igual, que chamamos 

justo; portanto, a justiça corretiva será o 

meio termo entre perda e ganho. 

(ARISTÓTELES, 2001, p. 111) 

 

Ao analisarmos a justiça corretiva, percebemos que 

essa tem caráter jurídico e não ético ou moral, pois está 

voltada para o equilíbrio da sociedade, e entre as partes que 

estão ligadas à perda e ao ganho em questão, o juiz terá a 

função de mediar a situação e fazer com que os acordos 

sejam cumpridos legalmente. “[...] em alguns Estados os 

juízes são chamados mediadores, na convicção de que se os 

litigantes conseguirem o meio termo conseguirá o que é 

justo.” (ARISTÓTELES, 2001, p. 111). 

A justiça corretiva não é justa do ponto de vista ético 

moral, pois se afirma que, se alguém sofrer alguma injustiça 

é permitido que a parte que sofreu faça com que o causador 

sofra do mesmo modo. Com isso, entendemos que é 

permitido fazer o mal se assim foi feito à vítima. Neste 

contexto, Aristóteles não condiciona a justiça corretiva como 

possibilidade para alcançar a eudaimonia. 
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O indivíduo precisa sempre dos bens uns dos outros, 

e a troca foi um meio para suprir essa necessidade, mas, na 

realidade, é impossível que objetos diferentes tenham 

proporção e reciprocidade coerente, a grande solução foi o 

surgimento do dinheiro que aparece como solução, uma vez 

que estabelece igualdade entre os valores dos bens.   

 

Eis a razão pela qual todas as coisas que são 

objetos de troca devem ser comparáveis de 

algum modo, e para essa finalidade foi 

instituído o dinheiro, o qual, em certo 

sentido, se torna um meio termo, visto que 

mede todas as coisas e, por consequência, 

também o excesso e a falta (por exemplo, 

quantos pares de sapatos são iguais a uma 

casa ou a uma determinada quantidade de 

comida). (ARISTÓTELES, 2001, p. 111) 

 

Aristóteles coloca como parâmetro o ato voluntário e 

involuntário, levando-nos a entender o ato justo como sendo 

uma ação voluntária, pois o homem escolheu ser justo. Do 

mesmo modo, podemos considerar ações voluntárias como 

injustas, sendo essa censurada, pois a pessoa injusta tinha 

total conhecimento de causa quando realizou a injustiça. É 

esclarecido que a voluntariedade da ação está relacionada 

com a moral, pois o indivíduo, com base na vontade e na 

decisão, escolhe qual será a sua conduta, sendo essa justa ou 

injusta. 

É de grande importância colocar o que o filósofo 

conceitua: 

 

[...] um homem age de maneira justa ou 

injusta sempre que pratica tais atos 
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voluntariamente. Quando os pratica 

involuntariamente, seus atos não são justos 

nem injustos, salvo por acidente, isto é, 

porque ele fez coisas que redundou em 

justiças ou injustiças. É o caráter voluntário 

ou involuntário do ato que determina se ele 

é justo ou injusto, pois, quando é voluntário, 

é censurado, e pela mesma razão se torna um 

ato de injustiça; de forma que existem coisas 

que são injustas, sem que, no entanto sejam 

atos de injustiça, se não estiver presente 

também à voluntariedade. 

(ARISTÓTELES, 2001, p. 118) 

 

Aristóteles trata também do ato involuntário que não 

pode ser considerado, nem justo nem injusto, mas sim como 

acidente. Quando o homem escolhe, então, ser injusto 

voluntariamente logo lhe acrescenta as características de um 

homem maldoso e vicioso. 

Pensando em uma forma melhor de justiça, que 

funcione na resolução de fatos do cotidiano os quais exigem 

minunciosidade na análise, para o Estagirita, a equidade está 

voltada para a mais importante das virtudes, a inteligência. E 

dessa trataremos a partir da próxima seção. 

 

3.2.1 A justiça como equidade 

 

A equidade, também tratada por Aristóteles no 

capitulo dez do livro V da Ética a Nicômaco, tem uma 

relação intrínseca com o justo e a justiça. O filósofo fala da 

semelhança entre a justiça e a equidade, mas também afirma 

que existem pontos que as distinguem. A equidade oferece à 

justiça um juízo equitativo nos casos em que a lei por algum 

motivo foi falha, de modo que ela se propõe a assegurar a 



- 236 - 

plena execução da Lei. A lei, de forma geral, não pode prever 

todas as peculiaridades a serem cumpridas legalmente, para 

que isso ocorra se faz necessária a equidade, que se baseia 

em parâmetros da proporção aritmética. 

A equidade não pode substituir a justiça, pois não faz 

parte do seu caráter de legalidade. O princípio de equidade 

tem a ver com a prudência e fazer com que as leis se 

cumpram adequadamente, Aristóteles fala da lei como algo 

que por muitas vezes deixa lacunas, e nem sempre está 

correta ou então foi colocada por um governo tirano, 

contudo, é melhor seguir a lei do jeito que está posta do que 

não seguir lei nenhuma, pois como já disse o filósofo o 

homem sem lei é o pior dos animais. 

Expressa o Estagirita que: 

 

[...] o fato de o equitativo ser justo, porém 

não legalmente justo, e sim uma correção da 

justiça legal. A razão, é que toda lei é 

universal, mas não é possível fazer uma 

afirmação universal que seja correta em 

relação a certos casos particulares. Nos 

casos, portanto, em que é necessário falar de 

modo universal, mas não é possível fazê-lo 

corretamente, a lei leva em consideração o 

caso mais freqüente, embora não ignore a 

possibilidade de erro em conseqüência dessa 

circunstância. E nem por isso esse 

procedimento deixa de ser correto, pois o 

erro não está na lei do legislador, e sim na 

natureza do caso particular, já que os 

assuntos práticos são, por natureza, dessa 

espécie. (ARISTÓTELES, 2001, p. 125) 

 

Segundo os conceitos aristotélicos de justiça e 

equidade, ambos são fundamentais para manter a ordem 
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entre os cidadãos. Á analise de Aristóteles acerca da 

equidade faz com que ele conclua que ela é justa, mas não 

legalmente justa, visto que está relacionada com a correção 

da lei quando essa se apresenta deficiente. É relevante 

falarmos também do homem equitativo, o qual também foi 

citado por Aristóteles. Segundo ele, o homem equitativo é 

sensato então se prende aos seus direitos ou lei no mau 

sentido, para se aproveitar, mas tende a tomar menos do que 

lhe é de direito. Essa disposição de caráter é chamada 

equidade.  A equidade também usa como método o desigual, 

defendendo, assim, que os desiguais devem ser tratados com 

desigualdade na aplicação da lei. E estes são parâmetros que 

fazem da equidade justa.  

 

3.3 Viver de acordo com a justiça, a amizade e o amor é viver 

eticamente. 

 

A atitude ética consiste em ordenar a vida de forma 

justa, sendo a solidificação dos valores essencial. Vejamos a 

opinião de um dos comentadores de Aristóteles, Olinto A. 

Pegoraro, a respeito da vida segundo a justiça: 

 

A atitude ética correta consiste em 

reconhecer, proteger, garantir e respeitar os 

direitos decorrentes da vida do ser humano. 

Ora o reconhecimento e o respeito são 

atitudes subjetivas e morais de cada pessoa. 

Exercer o respeito à vida e o direitos 

decorrentes é praticar a virtude moral da 

justiça. É a atitude justa perante a vida de 

outros seres humanos. Respeitar a vida dos 

outros e as coisas que lhes pertencem é o 

conteúdo básico da justiça, como virtude 
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moral que orna a interioridade da pessoa. 

(PEGORARO, 1995, p.105) 

 

Somente nas relações humanas observa-se o 

desenvolvimento dos valores éticos já citados, é necessário 

que as relações sejam justas para que, assim, exista uma boa 

convivência. No livro VIII da Ética a Nicômaco, Aristóteles 

fala sobre a virtude da amizade, sendo esta o parâmetro ou 

modelo para uma relação perfeita, depois de analisar este 

livro, é possível relacionar a justiça, o amor e a amizade. A 

amizade está inserida em diversos vínculos como cita o 

filósofo 

 

[...] essas amizades diferem também uma 

das outras, pois a que existe entre pai e 

filhos não é a mesma que entre 

governantes e súditos, nem a amizade de 

pai para filho é a mesma que a de filho para 

pai, como a de marido para mulher não é a 

mesma que a de mulher para marido. 

(ARISTÓTELES, 2001, p. 181) 

 

É importante ressaltar que cada um dos membros 

destes grupos age por motivos e interesses diferentes, se 

distinguem também pelo modo de ser, pensar, e amar, todos 

esses aspectos são relevantes, pois possuem virtudes 

distintas. A amizade entre pais e filhos, segundo Aristóteles, 

tende a ter longa duração, pois os interesses que os unem são 

comuns. Podemos classificar essa como uma relação 

proporcional, pois é dada a cada parte o que lhe é de direito. 

Em todas as outras formas de amizade, o amor 

também deve ser proporcional, “[...] isto é, a parte melhor 

deve receber mais amor do que dá, assim, como deve ser 
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mais útil “[...] pois  quando o amor é proporcional ao 

merecimento das partes estabelece-se, de certa forma a 

igualdade que é considerada uma característica essencial da 

amizade” (ARISTÓTELES, 2001, p. 182). Uma amizade 

contrária a proporcionalidade se exemplifica em grande parte 

de indivíduos que buscam a amizade por ambição, preferem 

ser amados do que amar, receber elogios, do que elogiar. 

Preferem tudo isso ao passo que se sentem honrados quando 

as atitudes citadas são direcionadas para ele.  

 

[...] porquanto a maioria gosta de ser 

honrada pelos que ocupam posição de 

autoridade, em razão de suas esperanças 

(pois pensam que, se necessitarem de 

alguma coisa, consegui-la são com eles, e 

por isso se comprazem na honra como 

prenúncio de favores futuros). Os que 

desejam ser honrados por homens bons e 

sábios, por seu lado, querem confirmar a 

boa opinião que fazem de si mesmos; e, 

por conseguinte, deleitam-se em ser 

honrados porque acreditam na sua própria 

bondade, estribados no julgamento dos 

que falam a seu respeito.(ARISTÓTELES, 

2001, p. 183) 

 

O filósofo dedica o capitulo nove do livro VIII para 

tratar da relação entre amizade e justiça, uma vez que não 

existe nenhuma comunidade em que a justiça e a amizade 

sejam extintas. O homem tem a necessidade de relacionar-

se, não podendo ser feliz sozinho. Os amigos tentam achar 

na companhia um do outro bens em comum que possam ser 

compartilhados e favoreçam a ambas as partes com algum 

tipo de prazer ou benevolência.   
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Assim, como os interesses na amizade são diversos, 

o grau de amizade também é. Com isso, Aristóteles classifica 

a camaradagem como um tipo de amizade, e essa como um 

dos graus mais elevados de amizade. E quando por algum 

motivo uma das partes comete algum tipo de injustiça contra 

o amigo, merece uma condenação mais severa do que se a 

injustiça fosse cometida com qualquer outro cidadão. Coloca 

Aristóteles como sendo “[...] mais detestável defraudar um 

camarada do que um concidadão, mais odioso deixar de 

ajudar um irmão do que um estranho, e mais abominável ferir 

o próprio pai do que a qualquer outro.” É preciso que exista, 

então, amor na medida justa, para que os amigos dêem e 

recebam na mesma proporção, sem causar danos ou desamor 

ao outro. Para agir justamente na forma de amar o outro, é 

preciso se utilizar das ações que tenham caráter virtuoso.  

 

4. A VIRTUDE MORAL SE CONSTITUI COMO PRODUTO DO 

HÁBITO OU COSTUME (ETHOS) 

 

4.1 Habituar-se para ser ético 

 

Aristóteles, na Ética a Nicômaco, não fala somente 

de teorias, mas faz, também, uma análise bem elaborada do 

comportamento humano no âmbito social. É possível 

constatar a veracidade das palavras do filósofo nos fatos do 

cotidiano, nas relações humanas.  

A ética é a ciência que analisa a conduta humana, mas 

não individualmente, ela faz a análise relacionando um ao 

outro. A ética é algo que vem do exterior para o interior 

humano, e só um animal racional como os seres humanos 
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tem capacidade de abrigar características éticas que são 

definidas por meio do hábito. Deliberar sobre o bem e o mal 

é função do homem, assim como escolher tornar-se ético. 

São as nossas disposições morais que nos levam às escolhas 

e por isso devemos ficar atentos para a qualidade dos nossos 

atos.  As relações como já visto nas seções anteriores, devem 

ser baseadas na amizade e na justiça. Para tanto, a prática das 

virtudes, da justiça e da amizade tem o seu ápice quando 

chegamos ao fim para osquais todas as ações tendem, sendo 

esse a felicidade o bem mais perfeito do homem.  

 

Está claro, portanto, que Aristóteles baseia 

sua ética na felicidade e no prazer, os quais 

são para ele “uma espécie de fim” da vida 

moral, seu dinamismo e critério. Escolhendo 

o prazer qual seu ponto de apoio, Aristóteles 

valoriza ao mesmo tempo o desejo e o amor. 

(APLÉ, 1984, p. 41) 

 

Faz parte do caráter ético do cidadão justo e virtuoso 

alegrar-se e sentir prazer ao realizar boas ações, não sendo 

então a ética vista como uma obrigação. Sentir prazer ao 

realizar-se diante de boas condutas não é algo ruim, mas ao 

contrário, é como se fosse uma recompensa indireta, sem 

premeditação por escolher atos justos e consequentemente 

éticos. O hábito orienta as ações e as ordena para o bem, cada 

qualidade que se desenvolve através do hábito se manifesta 

nas ações. Sendo a ética imanente ao ser humano, é possível 

que todo ser racional obtenha um agir ético. O filósofo 

afirma, ainda, que as virtudes éticas ajudam o ser humano a 

educar os próprios instintos e paixões.  
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Como são numerosos nossos impulsos, 

sentimentos, ações e paixões, numerosas 

serão as virtudes morais sob a moderação da 

razão que estimula a criação de hábitos e 

costumes repetindo as mesmas ações. Por 

exemplo, é pela orientação do intelecto que 

o homem, repetindo atos corajosos se torna 

corajoso; repetindo atos justos, torna-se 

justo [...] Nós somos apenas potencialmente 

corajosos e justos pelo exercício repetido, 

nos tornamos, de fato, corajosos, justos e 

temperantes, diz Aristóteles. (PEGORARO, 

1995, p. 48) 

 

Podemos falar, então, que ao educar os instintos e as 

paixões nos tornamos virtuosos e temperantes.  Ao que já foi 

dito, podemos ainda acrescentar que a ética é o bem agir pelo 

comando do intelecto. 

 

4.2 A prudência nas ações e a moderação do prazer 

 

A ética é, sobretudo, prudência nas decisões. Para 

obter essa prudência é necessário equilíbrio, de modo 

quequalquer pessoa que esteja com dificuldade em tomar 

decisões pode recorrer à experiência da prudência, sendo 

necessário principalmente um equilíbrio no prazer, que pode 

ser considerado um bem ou um mal ao ser humano, pode ser 

uma virtude ou mesmoseu contrário, um vício, dependendo 

do meio pelo qual se busca o prazer. Podemos dizer, aqui, 

que a pessoa que deseja viver segundo o bem moral busca, 

também, a dignidade humana. Neste caso, para o cidadão 

virtuoso, “o prazer deve ser uma das coisas que são inteiras 

e completas” (ARISTÓTELES, 2001, p.222) 
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O prazer está intrinsecamente ligado à vida do 

homem, para os cidadãos que buscam as virtudes e a justiça, 

o prazer vem de acréscimo sob as ações praticadas, logo não 

buscam o prazer como uma finalidade, ou por ele mesmo. 

Contudo, o prazer que é resultado de uma boa conduta não é 

rejeitado, tão pouco desprezado, mas vivido de maneira 

correta sem excessos. E desta maneira ele se torna completo.  

 

[...] Portanto as coisas que ao homem bom 

constituir prazer serão prazeres, e as coisas 

em que ele se deleitar serão agradáveis. Se 

as coisas que ele acha desagradáveis 

parecem agradáveis a outra pessoa, nada há 

de surpreendente nisso, pois os homens 

podem perverter-se e corromper-se de 

muitos modos; e tais coisas não são 

verdadeiramente agradáveis, mas somente o 

são para pessoas nessas condições. 

(ARISTÓTELES, 2001. Pág.12). 

 

Podemos, então, classificar prazeres desagradáveis 

como aqueles praticados por pessoas de má índole, que 

visam primeiro o próprio bem e pensam no prazer como o 

princípio e finalidade da sua ação.  Quando um bom cidadão, 

que tem caráter, classifica tal maneira de se obter prazer 

como vergonhoso, esse prazer vergonhoso só é considerado 

bom por pessoas pervertidas, que não reconhece que prazer 

excessivo e desordenado é ruim. “O prazer próprio de uma 

atividade digna é bom, e o prazer próprio de uma atividade 

indigna é mau” (ARISTÓTELES, 2001. pág.225). Os 

prazeres, então, estão em sentido secundário, destarte, é 

viável, primeiramente, voltar a atenção para as atividades 

dignas. O homem que busca o prazer desregrado, sem 
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limites, como se dependesse dele para viver, se escraviza e 

fica dependente do mesmo para se sentir feliz, esta felicidade 

não é a mesma proposta feita pela eudaimonia aristotélica, 

da qual se tratará a seguir. 

 

4.3 Condições para a vida feliz em Aristóteles 

 

A ética de Aristóteles propõe algumas condições já 

citadas nas seções anteriores para que o homem busque ser 

feliz, dentre elas estão: a prática das virtudes, o ciclo de 

amizade, a boa saúde (com isso entende-se tanto a física 

quanto a mental), a vida em uma sociedade justa, também 

ressalta a importância da meditação filosófica. Segundo o 

filósofo: “mais bela é a justiça, e melhor é a saúde, mais 

agradável é possuir o que se ama” (Aristóteles, I,8) Assim 

entendemos que a felicidade humana depende de um 

conjunto de condições de vida. 

A prática das virtudes é o tema principal do livro 

Ética a Nicômaco, de forma que dela, Aristóteles dedica boa 

parte para tratar sobre elas. Sãos as virtudes que fazem o 

caráter do homem, orientam os seus costumes e moldam a 

conduta do ser humano, é na prática das virtudes que o 

homem educa seus sentimentos e instintos e, deste modo, 

torna-se justo e não se escraviza diante dos vícios. 

 

Com efeito, à felicidade nada falta: ela é 

auto-suficiente. Ora, as atividades 

desejáveis em si mesmas são aquelas em que 

nada mais se tem em vista além da própria 

atividade, e pensamos que as ações virtuosas 

sejam desta natureza, visto que praticar atos 
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nobres e bons é algo desejável em si. 

(ARISTÓTELES, 2001, Pág. 227) 

 

De acordo com as palavras do Estagirita, a virtude é 

o que mais se assemelha à felicidade, pois tanto uma como a 

outra, possui o bem em si mesmo. É preciso, de acordo com 

o filosofo, para se chegar à felicidade, ter seriedade na busca 

das virtudes, de forma que buscar a virtude visando apenas 

diversão geral gera irresponsabilidades e descompromisso. 

Ao contrário do que muitos pensam a diversão sem limites 

não atrai felicidade. Desse modo não estaríamos visando 

nada mais que a diversão através das nossas ações, o 

sofrimento, o esforço, a busca constante por adquirir a 

virtudes não adiantariam de nada se o motivo para tanto se 

restringisse apenas no divertimento.  “Porém divertir-nos 

para nos esforçar ainda mais, parece correto, pois o 

divertimento é uma espécie de relaxamento, e necessitamos 

de relaxamento porque não podemos trabalhar 

continuamente” (ARISTÓTELES, 2001, pág.228). 

A virtude da amizade tratada por Aristóteles também 

é um meio viável para se chegar à felicidade, pois na amizade 

verdadeira um visa o bem do outro, tornando-se essa, assim, 

uma das formas mais autêntica de felicidade.  

Os bens materiais em excesso também não são 

essenciais para uma vida feliz, logo, não podemos afirmar 

que somente pessoas bem afortunadas sejam felizes. 

Segundo Aristóteles, o excesso de bens corrompe a mente e 

as pessoas tornam-se ambiciosas, direcionando suas ações 

apenas para obter mais dinheiro. 

Quanto à meditação filosófica, Aristóteles lhe tem 

grande estima, chegando a caracterizá-la como o mais 
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supremo nível de felicidade, pois, como a felicidade, ela é 

algo auto-suficiente, que não depende de outro para existir. 

O homem tanto pode ter uma atitude filosófica através da 

sociedade na qual está inserido, como também pode ter a 

experiência filosófica individualmente. Contudo, não 

podemos dizer que serão infelizes aqueles que não 

praticarem a meditação filosófica. O cidadão justo e virtuoso 

pode ainda ser feliz, mesmo que não seja filósofo. Pois a 

felicidade é um bem para todos e não um bem para poucos 

pensadores. 

 

Pensamos que a felicidade tem um elemento 

de prazer, e que a atividade da sua sabedoria 

filosófica é reconhecidamente a mais 

agradável das atividades virtuosas; pelo 

menos, supõe-se que o seu cultivo oferece 

prazeres maravilhosos pela pureza e pela 

perenidade; e é de esperar que aqueles que 

já sabem passem o seu tempo de maneira 

mais agradável que as pessoas que ainda 

estão esperando conhecer. 

(ARISTÓTELES, 2001, pág.229) 

 

Todos esses meios e condições para ser feliz tem 

como objetivo fazer com que sejamos bons cidadãos, boas 

pessoas, mas para isso não basta saber das virtudes 

existentes, nem mesmo escutar e discursar bons argumentos 

sobre as virtudes já vistas: é necessário nos utilizarmos das 

virtudes, a teoria sobre elas não é suficiente, sendo 

necessário que aja a suaprática.  Parece-nos que uma das 

virtudes das pessoas boas é querer que o outro também seja 

bom. Para o filósofo, é difícil erradicar traços da 

característica do outro, mas esses podem ser alterados 
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quando cidadãos bons e justos se depõem a se utilizarem de 

todos os meios que lhes são permitidos para influenciar as 

pessoas, para que essas também venham a tornar-se boas e 

virtuosas. 

 

CONCLUSÃO 

 

Neste artigo abordamos a compreensão da ética 

Aristotélica. Para tanto, o parâmetro principal se viabiliza no 

tema: a ética aristotélica na perspectiva do cidadão justo e 

virtuoso. A leitura da obra Ética a Nicômaco foi essencial 

para entendermos as colocações do filosofo acerca das ações 

humanas em busca das virtudes, tendo como finalidade a 

obtenção da felicidade. 

O bem comum para todos os cidadão é um dos pontos 

colocados na ética a Nicômaco, sendo esse o ápice da vida 

em comunidade, uma vez que não há virtude senão for 

utilizada para viver em harmonia com o outro. Para se viver 

bem é preciso a prática da virtude da justiça, sendo a justiça 

o que movimenta as relações humanas formando a unidade 

do corpo social. 

Os elevados conceitos da ética que tratamos no 

presente trabalho mostram como a ideia de ética aristotélica 

atravessou vários séculos chegando até nós no momento 

atual. Parece-nos, então, que o sonho dos filósofos gregos e 

principalmente de Aristóteles, condiz com a sociedade que 

almejamos viver, sendo esta justa, solidária e principalmente 

uma sociedade em que os governantes se preocupam com o 

bem de todos os cidadãos. 
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Em suma, o argumento aristotélico nos faz refletir 

sobre os pontos em comum da polis discutida por ele em sua 

obra e a sociedade a qual conhecemos, pois a polis tem as 

mesmas carências que a nossa sociedade atual. A escravidão, 

a exclusão da mulher na sociedade e a má organização da 

polis pelos governantes foram alguns dos problemas da 

sociedade grega, muitos dos quais também enfrentamos 

atualmente, problemas esse que, embora se apresentem sob 

outra nomenclatura guardam em si o mesmo significado. Se 

fosse possível desejar algo para a sociedade contemporânea 

da maneira que está posta, seria desejável uma sociedade 

com valores éticos e morais, da maneira como foi colocado 

pelo filósofo. 

Que esse texto consiga despertar no homem 

contemporâneo a busca pelos preceitos da ética aristotélica, 

para não somente fazer com que o homem tenha esperança 

de uma sociedade melhor, mas também que por meio dos 

hábitos ele se molde, tornando-se também um cidadão justo 

e virtuoso. 

Na perspectiva filosófica apresentada por Aristóteles 

concluímos que é possível ao homem obter uma vida feliz, 

que caminhos que levaram os homens antigos à felicidade 

também podem lavar a ela o homem moderno. 
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CAPITULO X 

 

PEDAGOGIA FREIRIANA: UMA PRÁXIS EDUCATIVA 

LIBERTADORA  

 

 

Cleyton Paulo Lins da Silva91 

 

INTRODUÇÃO 

 

A visão de Paulo Freire sobre os processos 

educativos nos apontam possíveis caminhos para se trabalhar 

pedagogicamente uma formação de nossos educadores e 

educandos tendo como norte a práxis92 educativa crítica e 

libertadora93. 

A educação proposta como processo de construção 

do conhecimento que passa pela compreensão ética, crítica, 

política e pelo diálogo político-pedagógico que se dar pelos 

envolvidos no processo educativo (Educadores-educandos). 

                                       
91 Graduado em filosofia pela FAEME – Faculdade Evangélica do Meio 

Norte- Coroatá-MA. Pós-graduando em filosofia da educação pela 

FACESTA- Faculdade Santo Tomás de Aquino- Palmeira dos Índios-

AL. E também em Filosofia e Educação –CEDU pela UFAL- 

Universidade Federal de Alagoas. 
92 Práxis: Para Karl Marx corresponde à relação dialética subjetividade-

objetividade. Somente na sua solidariedade, em que o subjetivo constitui 

com o objetivo uma unidade dialética, é possível a práxis autêntica. 

Reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo, Sem ela, 

é impossível a superação da contradição entre opressor-oprimidos. 
93 Liberdade-Libertação: na visão de Paulo freire não é individual, 

simplesmente, mas sim se percebe em construção coletiva onde os 

oprimidos se conscientizam de sua liberdade. 
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Contudo, ensinar exige compreender que a educação 

é uma forma de intervenção no mundo. O direcionamento 

educativo proposto por Freire ressalta a libertação e 

transformação a partir do processo educativo, visão 

humanista e inclusão dos menos favorecidos (excluídos). 

Educação para quê? Ou educação para quem? A 

partir desses questionamentos é que podemos definir nossa 

postura “ideológica”, onde encontramos o norte de nossas 

posturas educacionais.  

Em Freire veremos que há uma forte influência do 

contexto histórico e suas experiências de vida, bem como a 

utilização da filosofia de Hegel e Karl Marx na relação 

dialética entre (opressor-oprimidos). 

Os princípios básicos para a leitura e compreensão a 

pedagogia Freiriana: Educar para transformar; educar para a 

libertação; educar para autonomia; a leitura de mundo 

antecede a escrita; prazer em ler e não ser obrigado a ler; 

trabalhar a partir da realidade das pessoas em seu contexto 

político-social.  

A luta de Freire, muitas vezes, questionadas, mal 

entendidas ainda hoje, pelo sistema tecnicista. Nada mais é 

do que tornar as pessoas sujeitas de sua história, nesse 

sentido não há uma prática educativa “neutra”, pois a mesma 

é permeada de sentido político. Parte do princípio de uma 

educação libertadora onde se respeita o conhecimento 

próprio dos alunos, sua história de vida e sua leitura de 

mundo.  

Hoje, em meio às crises sócio-políticas, vemos 

claramente a importância de se discutir entre os educadores-

educandos a necessidade de resgatar a leitura político-
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pedagógica Freiriana com um dos possíveis caminhos para 

se trabalhar a criticidade como elemento importante para a 

educação. 

Sendo assim, a proposta de nossa discussão é resgatar 

os princípios da pedagogia de Paulo Freire, perceber a 

urgência em aplicá-los em nossa práxis educativa para 

formarmos professores e alunos conscientes de sua postura 

crítica diante da realidade educativa brasileira na atualidade. 

 

1. Elementos do contexto histórico de Paulo Freire 

 

 “Este famoso educador, Paulo Reglus Neves Freire, 

conhecido no Brasil e no exterior apenas como Paulo Freire, 

nasceu em Recife, PE, em 19 de setembro de 1921, filho de 

Joaquim Temístocles Freire e Edeltrudes Neves Freire.” 

(GADOTTI, 1996, p. 28)  

Perdeu o seu pai aos 13 anos de idade, onde desde 

sedo passa pela experiência da solidariedade de muitos que 

ajudaram a sua mãe na criação dos filhos. 

É interessante ver os elementos do contexto histórico 

da vida de Freire, porém de suma importância destacar 

alguns pontos de sua vida que proporcionou a criança, ao 

adolescente, ao jovem e ao adulto Paulo Freire em sua 

trajetória de lutas e militância pela Práxis educativa 

libertadora que até hoje influencia mundo afora tantos e 

tantos educadores.  

 Diante desse contexto-histórico, relatado por Moacir 

Gadotti94, percebemos que Paulo Freire, nascido e criado no 

                                       
94 Moacir Gadotti: Contemporâneo e grande estudioso das obras de 

Paulo Freire.  
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nordeste do Brasil, desde cedo sente as dificuldades do povo 

brasileiro no que diz respeito à educação, saúde e moradia.  

Mudou-se para uma região mais pobre, passou fome, 

estudou com dificuldade, atrasou-se nos estudos. Mas todas 

essas experiências foram proveitosas para formar o homem 

que mudaria a história da educação no Brasil. 

 

Os anseios da sociedade política vinham ao 

encontro dos de uma parte 

da sociedade civil dos anos 50, alimentando 

um clima propício para a 

mobilização, para as reflexões e para as 

pretensões de mudanças sociais e políticas. 

Freire, assim, traduziu as necessidades de 

seu tempo e nelas se engajou. 

(GADOTTI,1996, p.35) 

 

E ainda, para perceber o público-alvo da práxis 

libertadora é preciso ver: 

 

Este segmento mais progressista da 

sociedade civil brasileira – composto por 

operários, campesinato, estudantes, 

professores universitários, intelectuais e 

clero católico – do qual Freire fazia parte 

estava inclinado não a acomodar-se, mas a 

romper com as tradições arcaicas, 

autoritárias, discriminatórias, elitistas e 

interditadoras, secularmente vigentes no 

Brasil. (GADOTTI,1996, p.35) 

 

Na busca de um processo educativo que, 

proporcionasse a oportunidade, por meio de uma 

conscientização das camadas marginalizadas onde, somente 

pelo viés de uma educação social e reflexiva a libertação das 

amarras do sistema elitista numa emersão dos menos 
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favorecidos e inserção consciente dos oprimidos como 

cidadãos capazes de reivindicar seus direitos. 

 

Paulo falava em educação social, falava na 

necessidade de o aluno, além de se 

conhecer, conhecer também os problemas 

sociais que o afligiam. Ele não via a 

educação simplesmente como meio para 

dominar os padrões acadêmicos de 

escolarização ou para profissionalizar-se. 

Falava da necessidade de se estimular o 

povo a participar do seu processo de 

emersão na vida pública engajando-se no 

todo social. (GADOTTI, 1996, p. 36) 

 

Outro aspecto que julgamos ser de fundamental 

importância em Paulo Freire é que esse homem traz uma 

aproximação entre a teoria e a prática pedagógica onde numa 

linguagem capaz de atingir a quem percebe nessa coerência 

entre vida acadêmica e as experiências de vida em meio aos 

movimentos populares. Sendo assim: 

 

Paulo Freire, extrapolando a área acadêmica 

e institucional, engajou-se também nos 

movimentos de educação popular do início 

dos anos 60. Foi um dos fundadores do 

Movimento de Cultura Popular (M.C.P.) do 

Recife, e nele trabalhou, ao lado de outros 

intelectuais e do povo, no sentido de, através 

da valorização da cultura popular, contribuir 

para a presença participativa das massas 

populares na sociedade brasileira. 

(GADOTTI, 1996, p. 39) 
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Vale ressaltar que sua visão é de que a “política e a 

educação” são caminhos de transformação social, aponta-nos 

um elemento contextual fundamental para compreender que: 

 

Este primeiro Movimento de Cultura 

Popular do Brasil marcou profundamente a 

formação profissional, política e afetiva do 

educador pernambucano. Por suas 

concepções de educador popular 

progressista, influenciou a campanha “De 

Pé no Chão Também se Aprende a Ler”, 

realizada com sucesso pelo então governo 

popular do Prefeito Djalma Maranhão, de 

Natal, Rio Grande do Norte. (GADOTTI, 

1996, p. 39) 

 

Contudo, o desejo de libertação e transformação de 

uma sociedade por meio do processo educativo é algo 

marcante na obra de Paulo Freire. Basta olhar para as 

influencias histórico-filosóficas que perpassa a leitura do 

mundo (décadas de 60-80) a forte marca da opressão do duro 

Golpe Militar no Brasil, no ano de 1964, onde: 

 

Paulo Freire foi exilado pelo golpe militar 

de 1964, porque a Campanha 

Nacional de Alfabetização no Governo de 

João Goulart estava conscientizando 

imensas massas populares que 

incomodavam as elites conservadoras 

brasileiras. Passou 75 dias na prisão acusado 

de ‘subversivo e ignorante’. (GADOTTI, 

1996, p. 70) 

 

 

Nesse momento histórico, quase vimos cair por terra 

toda uma perspectiva de uma consolidação da educação 
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como transformação social, bem como a realização de sua 

função política libertadora. Freire é exilado de sua pátria e 

com ele surge a esperança, a força, o desejo cada vez mais 

eficaz de libertação (diálogo-dialética). 

 

A libertação é o fim da educação. A 

finalidade da educação é libertar-se 

da realidade opressiva e da injustiça; tarefa 

permanente e infindável. Para 

Paulo Freire a realidade opressiva não é 

“privilégio” dos países do Terceiro 

Mundo. Em maior ou menor grau, a 

opressão e a injustiça existem em todo 

o mundo. Por isso sua pedagogia não é 

apenas uma pedagogia “terceira mundista”. 

(GADOTTI, 1996, p.81) 

 

Podemos dizer que, existe um Freire, antes (avanços 

na perspectiva educacional no governo de Goulart como 

ponto ápice de seu processo de ensino-aprendizagem) e pós 

a experiência do exílio (na experiência da dor da distância de 

sua terra) é nesse contexto que surge sua principal obra: 

“Pedagogia do Oprimido” é fruto desse exílio de 5 anos que 

foi capaz de gerar ainda mais o desejo e a práxis libertadora 

por meio da educação.  

 

A Pedagogia do oprimido, que é sem dúvida 

sua obra mais importante, foi traduzida e 

vem sendo publicada em mais de vinte 

idiomas. Isso prova 

a atualidade de seu pensamento neste fim de 

século, pois o problema da 

libertação dos oprimidos, principalmente 

com a arrancada neoliberal, continua se 

apresentando como o maior desafio dos 

homens e das mulheres que constroem o seu 
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tempo e o seu espaço histórico. (GADOTTI, 

1996, p. 48) 

 

Durante esse percurso, destacamos alguns momentos 

históricos, de suma importância para compreender os 

valores, as posturas defendidas por Freire, onde desde sua 

infância até sua vida adulta as marcas, bem como o desejo de 

pensar a vida e nela ver os textos e os contextos expressos 

em palavras e em experiências vividas pela relação aluno-

professor. Vejamos, pois, alguns conceitos ou palavras-

geradora que fazer parte do constructo da pedagogia 

Freiriana.  

 

2.  Influências e contributos na pedagogia para uma práxis de 

educação libertadora 

 

Quem, melhor que os oprimidos, se 

encontram preparados para entender o 
significado terrível de uma sociedade 

opressora? Quem sentirá, melhor que eles, 

os efeitos da opressão? Quem, mais que 

eles, para ir compreendendo a necessidade 

da libertação? Libertação a que não 

chegarão pelo acaso, mas pela práxis de sua 

busca; pelo conhecimento e reconhecimento 

da necessidade de lutar por ela (FREIRE, 
2011, p.42-43)   

 

A busca de compreensão da precedência da leitura de 

mundo como antecedente da leitura das palavras 

propriamente escrita, ao desenvolver seu método de ensino-

aprendizagem, Freire, abre um leque de possibilidades sócio-

políticas no campo da educação gerando uma consciência 

libertadora. 
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Como pano de fundo de sua reflexão, além de suas 

experiências de vida está os reflexos da filosofia de Hegel 

(método dialético, tese, antítese e síntese), o materialismo 

histórico de Karl Marx fortemente vivenciado nos conflitos 

sociais e nas lutas de classes (opressor-oprimidos).  

Devemos também destacar outras influências 

filosóficas sobre as correntes humanistas do século XX, a 

saber: “... O contato com existencialismo (Martin Heiddeger, 

Jean Paul Sartre), o humanismo cristão (Gabriel Marcel, 

Jacques Maritain, Alceu de Amoroso Lima) e a 

fenomenologia de Edmund Husserl...” (FREIRE, Patrocínio 

Solon, 2010, p. 23) 

Segundo o professor, Ernani Maria Fiori, no prefácio 

da obra “pedagogia do Oprimido” diz que: 

 

Paulo Freire é um pensador comprometido 

com a vida: não pensa ideias, pensa a 

existência. E também educador: existência 

seu pensamento numa pedagogia em que o 

esforço totalizador da “práxis” humana 

busca, na interioridade desta, totalizar-se 

como “prática da liberdade”. (FIORI, In 

Prefácio da obra Pedagogia do Oprimido, 

1987, p. 05) 

 

 

Aponta-nos também o contexto e a dinâmica 

relacional entre a pedagogia dos dominantes e a pedagogia 

dos oprimidos, bem como o desejo de transporte essa 

dicotomia diante da práxis educativa libertadora. Onde 

afirma que: 
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 Em sociedades cuja dinâmica estrutural 

conduz à dominação de consciências, “a 

pedagogia dominante é a pedagogia das 

classes dominantes”. Os métodos da 

opressão não podem, contraditoriamente, 

servir à libertação do oprimido. Nessas 

sociedades, governadas pelos interesses de 

grupos, classes e nações dominantes, a 

“educação como prática da liberdade” 

postula, necessariamente, uma “pedagogia 

do oprimido”. (FIORI, In Prefácio da obra 

Pedagogia do Oprimido, 1987) 

 

Sabe-se que a vasta leitura de Freire o torna cada vez 

um apreciador da educação voltada para as questões 

humanas e de modo especial à educação traz um papel 

importantíssimo em busca da libertação dos oprimidos até 

chegar à esperança de sua autonomia.  

O trajeto da educação como práxis libertadora 

acontece no processo de imersão (onde os oprimidos tomam 

consciência de suas condições de explorados), emersão (luta 

pela saída do estado de passividade) e por fim a inclusão 

social como resultado esperado dessa transformação de 

humanidade através de sua consciência crítica.  

  

... Enquanto a prática bancária, como 

enfatizamos, implica uma espécie de 

anestesia, inibindo o poder criador dos 

educandos, a educação problematizadora, de 

caráter autenticamente reflexivo, implica 

um constante ato de desvelamento da 

realidade. A primeira pretende manter a 

imersão; a segunda, pelo contrário, busca a 

emersão das consciências, de que resulte sua 

inserção crítica na realidade. (FREIRE, 

2011, p.97-98) 
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A conscientização e transformação do homem como 

ser social e político deve ser a finalidade última da educação, 

na visão de Paulo Freire (2011, p. 95): “Ninguém educa 

ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam 

entre si, mediatizados pelo mundo.”   

Na visão de pedagógica e Política de Paulo Freire, 

salientar, os aspectos de dialogicidade presente na relação de 

ensino aprendizagem entre educando-educadores, onde 

ambos são capazes de construir a partir das experiências o 

seu conhecimento.  

Desta forma, o objetivo da educação seria 

conscientizar o ser humano, através da problematização de 

sua existência, tornando-o crítico e não mais ingênuo diante 

da sociedade que o cerca. Como afirma Gadotti ao retratar a 

pedagogia Freiriana: 

 

Sua pedagogia continha a percepção clara da 

cotidianidade discriminatória da nossa 

sociedade até então preponderantemente 

patriarcal e elitista. Apontava soluções de 

superação das condições vigentes, 

avançadas para a época, dentro de uma 

concepção mais ampla e mais progressista: 

a da educação como ato político. 

(GADOTTI, 1996, p.36)  

 

E ainda, podemos dizer que: 

 

 

Paulo Freire pode ainda ser lido pelo seu 

gosto pela liberdade. 

Essa seria uma leitura libertária. Como 

muitos dos seus intérpretes afirmam, a tese 
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central da sua obra é a tese da liberdade-

libertação. A liberdade é o ponto central de 

sua concepção educativa desde suas 

primeiras obras. (GADOTTI, 1996, p. 80) 

 

Segundo Paulo Freire, o conhecimento deve ser o 

ressaltado uma ação dialógica entre professor-aluno. O 

conhecimento, para ele, é algo dinâmico e, por isso, não há 

como ser transmitido de uma pessoa para outra apenas, mas 

sim construído de forma crítica e conjunta.  

 

Desta maneira, o educador já não é o que 

apenas educa, mas o que, enquanto educa, é 

educado, em diálogo com o educando que, 

ao ser educado, também educa. Ambos, 

assim, se tornam sujeitos do processo em 

que crescem juntos e em que os 

“argumentos de autoridade” já não valem. 

Em que, para ser-se, funcionalmente, 

autoridade, se necessita de estar sendo com 

as liberdades e não contra elas. (FREIRE, 

2011, p.95-96)  
 

Nesse sentido, cai por terra o binômio 

Educador/educando como aquele que transmite e aquele que 

recebe o conhecimento, na visão do autor em questão ambos 

são sujeitos de um processo dialógico onde só existem 

sujeitos em busca de conhecer, ou seja, todos interagem e são 

sujeitos da educação. 

Outro aspecto interessante da pedagogia de Paulo 

Freire é a humildade que deve permear o discurso e a prática 

do educador. Humildade no sentido de perceber o outro 

como igual, de lidar com a diversidade do ser humano como 

algo enriquecedor e não ameaçador, de respeitar os 
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educandos nas suas escolhas e na sua cultura. Conforme 

disse Freire: 

 

É nesse sentido também que, tanto no caso 

do processo educativo quanto no do ato 
político, uma das questões fundamentais 

seja a clareza em torno de a favor de que e 
do quê, portanto contra quem e contra o quê, 

fazemos a educação e de a favor de que 
e do quê, portanto contra quem e contra o 

quê, desenvolvemos a atividade política. 
Quanto mais ganhamos esta clareza através 

da prática, tanto mais percebemos a 
impossibilidade de separar o inseparável: a 

educação da política. (FREIRE, 1987, p.27) 

 

Ao logo de nossa reflexão, a partir do método 

pedagógico desenvolvido por Freire, não há neutralidade 

político-ideológica na teoria e prática do educador, mas ele 

sempre se mostrará a favor de quem e contra quem está 

atuando, se a favor da classe dominante ou da classe 

dominada.  

 

3. Uma leitura crítica da realidade à luz da Pedagogia de Freire 

 

Hoje, diante do quadro político educacional, ainda 

persiste as questões ideológicas estarão presentes no 

currículo, na metodologia, nas formas de avaliação, no rigor 

didático, no plano de aula, enfim, em todas as práticas 

educacionais seguidas pela equipe pedagógica.  

Essas práticas estarão, em sua maior parte, 

embasadas na ideologia da educação bancária, opressora por 

excelência, neoliberal ou na ideologia da educação 



- 263 - 

problematizadora, que pretende conscientizar e libertar o ser 

humano para transformar a sociedade na qual vive. Em Paulo 

Freire: 

 

O educador democrático não pode negar-se 

o dever de, na sua prática docente, reforçar 

a capacidade crítica do educando, sua 

curiosidade, sua insubmissão. Uma de suas 

tarefas primordiais é trabalhar com os 

educandos a rigorosidade metódica com que 

devem se “aproximar” dos objetos 

cognoscíveis. E esta rigorosidade metódica 

não tem nada que ver com o discurso 

“bancário” meramente transferidor do perfil 

do objeto ou do conteúdo. É exatamente 

neste sentido que ensinar não se esgota no 

“tratamento” do objeto ou do conteúdo, 

superficialmente feito, mas se alonga à 

produção das condições em que aprender 

criticamente é possível. (FREIRE, 1996, P. 

13) 

 

Alguns projetos educacionais que limitam o aparato 

da criticidade, por exemplo, “Escola sem partido”95, em 

detrimento do aglomerado das tendências tecnicistas, onde o 

treinamento e a reprodução de mão de obra para reposição 

do mercado de trabalho capitalista. Mostra-nos que a 

educação deixa de humanizar para robotizar as pessoas no 

processo de alienação política. 

Há quem diga que a educação não deva discutir as 

experiências e opiniões trazidas pelos educandos ao 

ambiente escolar, onde o sistema educacional deva ser 

                                       
95 Projeto de lei que visa uma “neutralidade” política, doutrinária 

religiosa, morais e ideológicas no espaço escolar.  
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seguido à risca com seus conteúdos programados em função 

de resultados, porém do que adianta ter resultados cognitivos 

se os mesmos não trazem a eficácia de um processo 

educativo que ultrapasse os muros da escola para travar uma 

relação homem-mundo que antecede a relação homem-

escrita.  

Podemos destacar ainda como um pressuposto da 

pedagogia de Paulo Freire, a importância de o educador 

escutar o educando, como única forma legítima de se 

relacionar com o mesmo, valorizando a sua fala e suas 

expectativas diante do mundo. 

Retomar o sentido de que a educação é capaz de 

transformar as pessoas, para que estando conscientes de sua 

construção política e educativa saibam olhar o mundo com 

mais autonomia, onde: 

 

A educação como prática da liberdade, ao 

contrário naquela que é prática da 

dominação, implica na negação do homem 

abstrato, isolado, solto, desligado do mundo, 

assim também na negação do mundo como 

uma realidade ausente dos homens. 

(FREIRE, 1987, p.40) 

 

 

Portanto, há urgentemente, para aqueles que desejam 

retomar os aspectos desenvolvidos por Paulo Freire em 

outras épocas e aplicá-los a nossa realidade educacional, se 

não de modo oficial pelas vias dos órgãos responsáveis pela 

educação, mas pela prática e o dever de cada vez mais 

trabalhar com visão crítica os processos educacionais no 

chão de nossa práxis educativa.  



- 265 - 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na busca de assumir uma postura crítica a partir da 

Pedagogia Freiriana, trilhamos ao longo desse artigo, alguns 

pontos de discussão sobre a vida de Freire destacada por seu 

contemporâneo Moacir Gadotti, no que diz respeito ao 

processo vital que se alinha com a construção pedagógica de 

Freire, bem como suas experiências que ilumina a teoria e a 

práxis libertadora de Paulo Freire.  

Em meio à vasta reflexão literária a respeito de Freire 

destacamos: “A Pedagogia do Oprimido” que traz toda uma 

carga e o desejo de libertação que passa pelo binômio 

dialético Opressor-oprimido. Onde a relação educador-

educando é capaz ajudar a ambos nessa construção do 

conhecimento para além do espaço de sala de aula. Outra 

obra que merece destaque é a “Pedagogia da Autonomia” faz 

uma releitura da obra de Freire a partir dos saberes 

necessários a prática educativa que sem sombra de dúvida é 

fruto de um processo. 

Os princípios básicos para a leitura e compreensão a 

pedagogia Freiriana: Educar para transformar; educar para a 

libertação; educar para autonomia; a leitura de mundo 

antecede a escrita; prazer em ler e não ser obrigado a ler; 

trabalhar a partir da realidade das pessoas em seu contexto 

político-social.  

Vimos que, esses temas geradores para compreender 

a pedagogia libertadora de Freire apontam-nos caminhos 

reflexivos para ver os textos e os contextos educacionais no 

contexto histórico de Paulo Freire em especial em dois 
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momentos (antes e pós-exílio), aonde vimos a forte ligação 

de vida com a política educacional assumida por ele. 

A influência filosófica de várias correntes ajudou-nos 

a perceber há uma postura ideológica de nosso autor em 

questão, destacamos a filosofia dialética de Hegel e filosofia 

Marxista como as principais leituras sócio-políticas e sua 

forte relação com termos como libertação e práxis como 

conceitos-chave para se compreender a Pedagogia Freiriana 

como Práxis educativa libertadora. 

A grande crítica, segundo Freire, se dá ao sistema 

neoliberal na manipulação da educação para gerar mão de 

obra para se perpetuar no poder, como um humanista Freire 

destaca que a educação não deve ser reprodutora de técnicas, 

mas sim ser construtor de conhecimento na relação entre 

educador-educando, ou seja, preza uma educação para a vida 

autônoma. 

No processo educativo traçado por Freire dizer que: 

ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo, nós vamos 

construindo. Hoje diante da crise de consciência política e 

pedagógica que nossa educação brasileira se encontra à luz 

de Paulo Freire somos chamados a reler essa realidade e 

assumir uma postura crítica capaz de transformar o chão 

educacional onde pisamos.  

Somente estando conscientes do papel político que a 

educação possui é podemos formar cidadãos 

verdadeiramente capazes de caminhar para a liberdade, onde 

a educação torna-se peça fundamental dessa transformação 

social. 

Sendo assim, não há neutralidade nos processos 

educacionais, pois somos a todo instante chamado a ter uma 
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leitura de mundo que pode ser visto na ótica de quem está no 

domínio ou na visão de quem é dominado. Quais as posturas 

educacionais devemos ou queremos seguir?  

Portanto, o caminho de Freire nos inspira a atualizar 

em nossa práxis educativa através de uma pedagogia do 

diálogo, da autonomia e da esperança, o compromisso de 

construção do conhecimento que passa obrigatoriamente por 

nossa postura crítica e transformadora.  
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