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Transconstitucionalismo, pós-modernidade e razão transversal: pressupostos teóricos e 

fundamentos de um novo paradigma. 

 

Transconstitucionalismo, posmodernidad y razón transversal: principios teóricos y 

fundamentos de un nuevo paradigma. 

 

 

José Carlos Henriques
1
 

Ricardo Henrique Carvalho Salgado
2
 

 

Resumo: Descrever os pressupostos teóricos e fundamentos do transconstitucionalismo é 

tarefa que implica um esforço maior: pensar as questões constitucionais relevantes, no 

contexto mais ampliado de interpretação da hodierna sociedade pluricêntrica e complexa e, 

ainda, pensar os modelos de racionalidade a adotar neste percurso. O presente trabalho 

pretende percorrer, no desempenho destas tarefas, um duplo caminho. Primeiramente, busca 

apresentar o contexto geral de afirmação de um paradigma pluralista, no âmbito das reflexões 

atuais sobre a racionalidade. Em especial, apresenta o conceito de razão transversal, pensado 

por Welsch e assumido pelo transconstitucionalismo como fundamento e direção normativa 

do exercício da razão. Em seguida, são apresentados os pressupostos teóricos e fundamentos 

do movimento transconstitucionalista, nos quais comparece, em alguma medida, uma 

interlocução com as reflexões sobre a pós-modernidade, a era pós-metafísicia e a 

transversalidade, tudo visando à compreensão da sociedade mundializada de nosso tempo.  

 

 

 

 

Resumen :Describir los supuestos teóricos y fundamentos del transconstitucionalismo es una 

gran tarea: pensar las cuestiones constitucionales pertinentes, en el contexto de la 

interpretación de la sociedad multicéntrica y compleja de hoy y también pensar los modelos 

de racionalidad para tomar este camino. Este trabajo tiene la intención de seguir, en la 

realización de esta tarea, una doble vía. En primer lugar, busca presentar el sentido general de 

la afirmación de un paradigma pluralista, en el contexto de las reflexiones actuales sobre la 

racionalidad. En particular, se introduce el concepto de la razón transversal, pensado por 

Welsch y asumida por el transconstitucionalismo, como fundación y dirección del ejercicio de 

la razón normativa. A continuación, se presentan los supuestos teóricos y fundamentos del 

movimiento transconstitucionalista, en los cuales aparece, en cierta medida, un diálogo con 

las reflexiones sobre lo postmoderno y sobre la sociedad globalizada del nuestro tiempo 

 

. 

                                                 
11

 Doutorando em direito pela UFMG. Mestre em Direito e em Filosofia. Professor do curso de direito da 

Faculdade Presidente Antônio Carlos de Itabirito. 
2
 Doutor em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Mestre em Direito pela UFMG. Professor 

Adjunto da Faculdade de Direito da UFMG e membro do Corpo Permanente do Programa de Pós-Graduação em 
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1. Pós-metafísica, pós-modernidade e razão transversal: reconhecimento e afirmação de 

um paradigma pluralista. 

 

Não parece haver controvérsias acerca do fato de que nosso tempo é definido pela 

pluralidade. Reconhece-se a pluralidade nos mais variados campos, defende-se a democracia 

como apanágio e resguardo do plural, impõe-se ao direito, do mesmo modo, o cumprimento 

da mesma tarefa, enfim, fala-se de uma sociedade plural, intra e extra nacionalidades, 

sobretudo, quando se pensa a sociedade, de maneira mais dilargada, mundial. Os 

reconhecidos fenômenos da globalização, mundialização e outros estão a denunciar a 

integração de horizontes culturais diversos justificando, ao menos em parte, discursos de 

tolerância ao plural, em bases multiculturais, transnacionais, tranversais... 

No que diz respeito ao ambiente filosófico, ao menos desde a segunda metade do 

século XX, de se reconhecer a existência de tentativas ingentes de se pensar a pluralidade, 

refletindo-se estas em verdadeiros movimentos de crítica e refundação de paradigmas de 

leitura da racionalidade. É assim que se desiste de uma metafísica, em sentido forte, com 

fundamentos na transcendência ou em modelos unitários de racionalidade. A razão conhece 

um caminho de intensa crise. Desconfia-se de que a racionalidade possa, de fato, definir o 

humano e pautar suas ações, dirigir seus propósitos e projetos, enfim, fundar um traço único 

como essência construída do humano.  

Talvez, nesta direção devam ser lidos os esforços do pensamento filosófico quando 

este salienta, e sempre mais, o lugar do pathos na constituição do humano e de sua 

racionalidade (como em Nietzsche); quando se volta para uma hermenêutica da faticidade, 

uma analítica da existencialidade do Dasein (como em Heidegger); quando não se acanha em 

promover movimentos de desconstrução da tradição filosófica, passando pela genealogia dos 

conceitos (como em Derrida); quando não hesita em proclamar o fim da modernidade, como 

um projeto auspicioso, mas inconcluso e inconclusivo (como em Vattimo); quando proclama 

a pluralidade absoluta e a irreconciável sigularidade do tempo e dos eventos que nele sempre 

se fundam (como em Lyotard) ... Estamos a descrever um reconhecido caminho percorrido no 

Ocidente, a partir do século XX: a fundação de discursos filosóficos antimetafísicos, pós-

metafísicos, de crise da racionalidade ou, ao menos, da procura pela fundação de um novo 
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modo de compreender a razão, livre agora para reconhecer-se parte do humano, mas não sua 

definição intransponível. 

O que se pode afirmar, diante deste amplo contexto, de transformação/crise e 

tentativas de re-fundação da racionalidade, é que houve uma passagem, para não dizer virada, 

de um paradigma unitário para um paradigma pluralista de compreensão da razão, de suas 

funções, competências e resultados. 
3
 

Quando se fala de mudança de paradigma, aqui, não se quer discutir, com tudo que 

isto implicaria, se a noção de paradigma, pensada pelos filósofos da ciência, poderia ser ou 

não aplicada ao campo da expressão filosófica o que, de per si, demandaria já um esforço 

muito maior, que ultrapassa os limites de nossos propósitos. A expressão é usada com 

objetivos menos pretensiosos, mas não menos significativos: indicar que, a partir do século 

XX, muito especialmente, a partir de sua segunda metadade, houve uma mudança de 

referenciais de compreensão da racionalidade.  

Se antes, quase sempre, se discutia a partir de uma pressuposição, mais ou menos 

tematizada, que implicava na confiança de que a racionalidade seria forte o suficiente para se 

auto-fundar e, em seguida, tudo o mais (apanágio da modernidade), agora, mais fortemente a 

partir do século XX, desaparece esta confiança, em nome da defesa de um pensamento fraco, 

um pensiero debole, que reconhece a si mesmo, a razão em seu exercício, como movimentos 

fundados pela história irrepetível de eventos, singulares, por isto mesmo, inapreensíveis em 

definitivo, infensos aos influxos de uma racionalidade dirigente absoluta. Nasce a crise da 

metafísica, passa-se à era pós-metafísica, desconfia-se do fato de que a razão seja a instância 

última e fundante do humano, de sua história, de seu saber, de seu agir. Cremos ver 

enfraquecer o discurso de uma normatividade fundada e fundante do racional. A razão se 

reconhece fragilizada, entorpecida pela irrepetibilidade do evento humano, enfim, se 

humaniza, descobre-se jogada no mundo do Dasein, perde a definitivade de um fundamento 

último. 

Passa-se, deste modo, ao que se tem chamado de pós-modernidade que, sem adentrar a 

meandros de discussão já frequentes e extensos entre os filósofos, inaugura uma nova direção 

de compreensão do racional, da razão: declarada esta incapaz de se firmar como elemento 

unificador último, raiz fundante de si e tudo o mais, reconhecida a razão como um elemento 

                                                 
3
 A respeito, conferir a bem fundamentada descrição desta mudança de paradigma feita por Diego Bermejo. 

BERMEJO, Diego. Pensar la pluralidad. In: Brocar: Cuadernos de Investigación Histórica. N. 27. Ano 2003. 

pp. 81-114. 
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de sustentação do universo humano, não exclusivo, mais ainda importante. Daí falar-se de 

uma razão transversal. Nem unitária e absoluta, nem plural, sem mediações. Mas, transversal: 

apta a construir passagens entre as várias manifestações de uma pluralidade reconhecida de 

fatos e de interpretações. 

Neste sentido, firmes na ideia segunda a qual pensar a pluralidade se tornou tarefa 

fundamental e prioritária de nosso tempo, estaríammos assistindo à passagem do pensamento 

metafísico ao pensamento pós-metafídico, do pensamento moderno ao pensamento pós-

moderno, do pensamento unitário ao pensamento pluralista. Sendo que o novo paradigma 

poderia apresentar-se sob a forma da seguinte equação: pós-metafísica = pós-modernidade = 

pluralidade.
4
 

O cenário do pensamento, contudo, ainda resta hesitante quanto ao necessáro 

tratamento a ser dispensado à pluralidade, marca de nosso tempo. De fato, as mais 

significativas posturas do debate atual sobre a razão se apresentam como antimetafísicas ou 

pós-metafísicas e, por isto mesmo, pluralistas, No entanto, enquanto algumas consideram a 

pluralidade como uma doença, que necessita de um tipo de terapia unitarista, outras a saúdam 

como sintoma de saúde e como terapia definitivamente antitotalitarista e antiunitarista.
5
 

Mas, com Bermejo, concordamos que “a pluralidade, se quer ser radical, se revelará 

como transversal e a transversalidade como categoria hermenêutica final da constituição do 

real/racional”.
6
 Esta a via seguida pelo pensador alemão Wolfgang Welsch e que, segundo 

confissão de Marcelo Neves,
7
 empresta sustentação teórica a suas propostas em torno do 

transconstitucionalismo. Seguiremos apresentando um panorama geral do que se tem 

denominado razão transversal.  

Certamente, a condição pós-moderna,
8
 para falarmos com Lyotard, impõe o 

reconhecimento de um cenário de crise da razão, como “crise dos metarrelatos”, ou seja, 

                                                 
4
 BERMEJO, Diego. Pensar la pluralidad. In: Brocar: Cuadernos de Investigación Histórica. N. 27. Ano 2003. 

p. 81. 
5
 A respeito deste cenário, conferir BERMEJO, Diego. Pensar la pluralidad. In: Brocar: Cuadernos de 

Investigación Histórica. N. 27. Ano 2003. p. 82 e passim. O autor considera Habermas um representante da 

primeira vertente, aquela que considera dever haver um tratamento unitário, uma terapêutica unitária para a 

pluralidade sintomática. De outro lado, como representante da segunda vertente, aquela da defesa da pluralidade 

radical, o autor inclui, de preferência Lyotard. Com ele nos colocamos de acordo. 
6
 BERMEJO, Diego. Pensar la pluralidad. In: Brocar: Cuadernos de Investigación Histórica. N. 27. Ano 2003. 

p. 83. 
7
 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: ed. Martins Fontes, 2013, passim. 

8
 Conferir, em especial, Lyotard. J-F. A condição pós-Moderna. Trad. Ricardo Corrêa Barbosa. Rio de Janeiro: 

José Olympio, 2011. Ainda, LYOTARD. Jean-François. Le post-moderne expliqué aux enfants. Paris: Seuil, 

1998. 
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como crise dos relatos unitaristas da razão: o relato do fundamento, da história e do sujeito. É 

também neste contexto de identitificação de crise da razão que Welsch desenvolve seu 

pensamento acerca da razão transversal.  

Muito embora, devem ser reconhecidas divergências entre o pensamento de Lyotard e 

aquele desenvolvido por Welsch. Os dois se colocam como pensamentos pós-metafísicos, ou 

seja, renunciam ou desanimam diante dos metarrelatos unitaristas. Contudo, enquanto Lyotard 

é defensor de uma pluralidade absoluta, que reconhece o diferente como intransponível, 

Welsch advoga em favor de uma razão transversal, capaz de operar passagens, na pluralidade, 

gerindo indentidades e conservando as diferenças.
9
 

Para Welsch, há três tipos de pós-modernidade: difusa, integrativa e pluralista. É neste 

último registro, a da pós-modernidade pluralista, que Welsch quer se incluir.
10

 

A pós-modernidade difusa seria a pseudoposmodernidade, do indiferentismo, do 

ecletismo que, sob a aparência de afirmar a pluralidade, na verdade, a dissolveria em um 

uniformismo, ao nivelar o diferente, bem assim operaria a dissolução da pluralidade em um 

indiferentismo, ao declarar qualquer forma de heterogeneidade igualmente válida. 

Compreende-se porque as críticas de indiferentismo, irracionalismo, anarquismo..., 

comumente assacadas contra a pós-modernidade, se voltem para este tipo de pós-modernidade 

de relativismo pleno e, portanto, inautêntica forma de se pensar a pluralidade. Conforme 

salienta Bermejo, é o tipo de pós-modernidade que, para Welsch, entende o pluralismo não 

como “licença para o dissenso”, mas como “imperativo de reflexão”.
11

 

Também como outra forma de pseudoposmodernidade comparece a dita pós-

modernidade integrativa ou holística que, embora reconheça a pluralidade, não renuncia a 

uma nostálgica busca unitarista, tentando encontrar formas de reconstrução, legitimação e 

fundação do todo, firme na crença de uma síntese globalizadora, redundando na afirmação de 

um neo-essencialismo, neo-misticismo, neo-mitologismo. Esta forma de compreender a 

pluralidade, certamente, também se mostra inautêntica e devedora de formas de compreensão 

da realidade, em geral, pré-modernas.
12

 

                                                 
9
 A respeito, ver, sobretudo: BERMEJO, Diego. Identidad, globalidad y pluralismo en la condición posmoderna. 

Pensamiento. Vol 68 (2012). Núm. 257. pp. 445-475. 
10

 WELSCH, Wolfgang. Unsere postmoderne moderne. Apud  BERMEJO, Diego. Pensar la pluralidad. In: 

Brocar: Cuadernos de Investigación Histórica. N. 27. Ano 2003. p. 86. 
11

 A respeito,conferir BERMEJO, Diego. Pensar la pluralidad. In: Brocar: Cuadernos de Investigación 

Histórica. N. 27. Ano 2003. p. 86. Ali são referenciadas as citações extraídas da obra de Welsch, em destaque. 
12

 Ver, sobretudo, BERMEJO, Diego. Pensar la pluralidad. In: Brocar: Cuadernos de Investigación Histórica. N. 

27. Ano 2003. pp. 86-78 
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Uma correta forma de se compreender a pluralidade, em nossa condição pós-moderna, 

estaria para Welsch, na defesa da assim chamada, por ele, pós-modernidade pluralista, sendo 

este o sentido preciso de uma pós-modernidade a ser compreendida de maneira autêntica e 

normativa. Neste caso, fala-se do reconhecimento de uma pluralidade radical, que toma a 

sério e defende o diferente, o dissenso, não crendo em um suposto centro de síntese. Trata-se 

de uma pós-modernidade heterófila e irredutível, reconhecendo a realidade como fluxo 

complexo e multiplicidade cambiante de formas heterogêneas de vidas, sistemas plurais de 

sentido, constelações variáveis de discursos.
13

 Neste sentido, visível a contribuição de 

Deleuze-Guatari para a compreensão da perspectiva transversal, considerando-se, sobretudo, a 

noção de rizoma.
14

 

Como se vê, o essencial está no modo como é compreendida a relação entre unidade e 

pluralidade. Vários foram os modelos de compreensão desta relação, na tradição ocidental. 

Interessa-nos o modelo pós-moderno que reconhece a pluralidade como uma estrutura basilar, 

tanto da racionalidade como também da realidade e aceita este pressuposto, assumindo as 

consequências teóricas e práticas que daí derivariam.
15

 Enfim, valora-se positivamente a 

pluralidade e negativamente a unidade, a ausência de unidade é concebida como uma 

possibilidade de novo modo de ser e estar na realidade, mais liberto e fecundo, menos 

dogmático, redutor e totalitário.
16

 

Contudo, não basta identificar um paradigma dito pós-moderno de leitura da realidade 

como plural. Há, no interior deste paradigma, modos diversos de compreensão da pluralidade. 

Ao menos três destas formas de compreensão do paradigma pluralista são significativas: a 

versão relativa, a versão que admite uma pluralidade absoluta e a versão que defende uma 

pluralidade radical.
17

 

A respeito, concordamos com Bermejo, para quem poderiam ser três os modos atuais 

de se entender a pluralidade e de reconhecê-la teoricamente como positiva: um modo relativo, 

um modo absoluto e um modo radical; representados por Habermas, Lyotard e Welsch, 

                                                 
13

 A respeito,conferir BERMEJO, Diego. Pensar la pluralidad. In: Brocar: Cuadernos de Investigación 

Histórica. N. 27. Ano 2003. p. 89. 
14

 Nesta direção, veja-se interessante estudo de Bermejo. BERMEJO, Diego. Deleuze y el pensamiento 

transversal. Cuadernos Salmantinos de Filosofía. Vol. XXV (1998). pp. 273-302. 
15

 Conferir BERMEJO, Diego. Pensar la pluralidad. In: Brocar: Cuadernos de Investigación Histórica. N. 27. 

Ano 2003. p. 91 e seguintes. 
16

 Conferir BERMEJO, Diego. Pensar la pluralidad. In: Brocar: Cuadernos de Investigación Histórica. N. 27. 

Ano 2003. p. 90. 
17

 Conferir BERMEJO, Diego. Pensar la pluralidad. In: Brocar: Cuadernos de Investigación Histórica. N. 27. 

Ano 2003. p. 90. 
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respectivamente. Os três autores coicidiriam em defender um pensamento pós-metafísico, mas 

diferem na questão de dever o pensamento (razão) ser considerado moderno ou pós-moderno: 

pós-metafísico/moderno quer ser o pensamento de Habermas, pós-metafísico/pós-moderno o 

de Lyotard e Wlesch.
18

 Mas, ainda, de se notar que estes últimos se distanciam entre si. 

Não trataremos de Habermas, aqui, pois cumprir esta tarefa já exigiria um esforço 

maior do que aquele a que nos propomos, por ora. Basta recordar que seu pensamento confia 

na razão, melhor no uso público da razão, para se buscarem consensos, mediações de 

justificação do verdadeiro, restaurando, na pluralidade, uma unidade subjetivo-objetiva, com a 

intervenção de procedimentos, o quanto mais possível eficazes, para uma comunicação 

integradora, inclusiva e racional. Portanto, restaura-se uma unidade, perdida ou dispersa. 

Talvez, por isto, concordemos em incluir seu pensamento entre aqueles que pensam a 

pluralidade como relativa e harmônica, melhor, passível de uma harmonização. 

Para os fins que ora nos movem, quanto a Lyotard, temos a indicar apenas que seu 

pensamento defende uma pluralidade absoluta, evitando, obsessivamente, incorrer em 

qualquer momento unificador e/ou conciliador, afirmando, insistentemente, a inevitabilidade 

da diferença e do dissenso e a necessidade filosófica de que a diferença seja defendida e 

testemunhada.  Neste sentido, enquanto não concebe a viabilidade de uma teoria do consenso, 

Lyotard se contrapõe, frontalmente, a Habermas, uma vez que, para ele, uma teoria nestes 

moldes tornaria impossíveis a inovação e o dissenso ou, justamente, a inovação que surge do 

dissenso.
19

   

Enfim, enquanto para Habermas, a pluralidade se mostra passível de uma 

reconciliação, em vista do consenso, para Lyotard, a pluralidade é irreconciliável, absoluta e o 

diferente, a diferença, que nela se afirma, não deve ser eliminada ou unificada, mas sim 

testemunhada, incentivada e reconhecida como o adequado modo de proceder da razão. 

Interessa-nos agora, apresentar a respeito o pensamento de Wolfgang Welsch, que 

propõe o exercício e a possibilidade de uma razão transversal, que reconhece uma pluralidade 

de tipo radical, rizomática:
20

 de raíz, mas que aceita mediações, com a formação de pontes de 

                                                 
18

 Conferir BERMEJO, Diego. Pensar la pluralidad. In: Brocar: Cuadernos de Investigación Histórica. N. 27. 

Ano 2003. pp. 91 e seguintes. 
19

 Conferir BERMEJO, Diego. Pensar la pluralidad. In: Brocar: Cuadernos de Investigación Histórica. N. 27. 

Ano 2003. pp. 95 e seguintes. 
20

 Como anota Bermejo, radical, rizomática é a pluralidade que permite mediações, conservando suas raízes no 

diferente, mas aceitando mediar sentidos, mesmo que também estes sejam plurais, podendo ser intercambiáveis. 

Conferir BERMEJO, Diego. Pensar la pluralidad. In: Brocar: Cuadernos de Investigación Histórica. N. 27. Ano 

2003. passim. Uma análise mais dilargada acerca da problemática daquilo que se tem chamado pós-
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sentido no coração da diferença, conservando a riqueza do plural. Esta a vertente que, 

segundo confessa Marcelo Neves, como já foi salientado, funda a possibilidade de uma 

perspectiva transconstitucional. 

Resta insistir no sentido de se pensar radicalmente a pluralidade. Como aduz Bermejo, 

pluralidade radical quer dizer que o fato da pluralização não é somente um fenômeno externo, 

mas um princípio constituinte e interno da estrutura do racional e do real, no contexto atual de 

complexidade. Isto é, pensar a pluralidade e a unidade a partir do eixo da complexidade e não 

a partir do eixo da simplicidade, pluralização dentro de um complexo rizomático e mutante de 

cruzamentos, imbricações, interseções e trânsitos entre paradigmas e âmbitos de 

racionalidade, pluralidade e unidade que se dão radicalmente no plural, com admissão de 

formas múltiplas de pluralidade e formas múltiplas de unidade, dinamicamente geradoras, por 

sua vez, de novas constelações que multiplicam exponencialmente a ambas. Com isto, seriam 

evitados os riscos do unitarismo, tanto universalista quanto particularista.
21

 De fato, seriam 

evitados os perigos da atomização, da desordem racional, possibilitando uma adequada 

compreensão da multiplicidade cultural atual. Daí porque a pluralidade radical seja uma 

pluralidade transversal ou rizomática.  

Aqui comparece o lugar de apoio para a defesa da concepção transconstitucionalista: 

mediar diálogos, em meio às reconhecidas, preservadas e assumidas diferenças. Trata-se da 

transversalidade, defendida por Welsch como categoria central da razão.
22

 

Welsch, identificando o amplamente reconhecido cenário de crise da razão, pensa  a 

transversalidade como uma categoria central da racionalidade e, analisando-se esta, verifica 

que a racionalidade, em seus diversos âmbitos, revela pluralidade e desordem, mas também 

imbricações e trânsitos.
 23

 

                                                                                                                                                         
modernidade, considerando o contexto de reconhecida pluralidade de nossa época e a necessidade de que esta 

seja pensada de forma transversal, ver, sobretudo. BERMEJO, Diego. Posmodernidad: pluralidad 

y transversalidad. Barcelona: Anthropos Editorial, 2005. 
21

 A respeito, BERMEJO, Diego. Pensar la pluralidad. In: Brocar: Cuadernos de Investigación Histórica. N. 27. 

Ano 2003. p. 104. 
22

 Acerca do lugar ocupado por Welsch no contexto das discussões atuais do trânsito entre modernidade e pós-

modernidade, ver PÖPPEL, Hubert. La razón transversal: la posición de Wolfgang Welsch en el enfrentamiento 

entre modernidad y posmodernidad. Estudios de Filosofía. N. 24. Agosto de 2001. Universidad de Antioquia. 

pp. 33-50. 
23

 Bermejo realiza uma percuciente análise do pensamento de W. Welsch que, justamente, dá conta da 

identificação de um contexto de crise da razão a justificar a defesa de um novo tipo de racionalidade, 

precisamente, a transversal. A respeito, ver BERMEJO, Diego. Crisis de la razón, razón transversal y 

posmodernidad. Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad de Pais Vasco, 1998.   
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Como bem pontua Bermejo, reconhece-se uma heterogeneidade, porém não absoluta, 

uma conectividade, porém não síntese, ou seja, o sentido da transversalidade da razão está em 

que esta deva respeitar a pluralidade em sua autêntica complexidade, escapando de 

simplificações e extremismos redutores. Trata-se de se reconhecer uma relacionalidade 

complexa no real, operando a razão, precisamente transversal, em pluridireções, de forma 

plurimodal, entre complexos diferentes.
24

 

De modo claro, segundo nos parece, Welsch delineia sua concepção de uma razão 

transversal, quando afirma: “o tipo de razão que anteriormente restou indicado o denomino 

‘razão transversal’. Por quê? Porque se trata de uma razão que é essencialmente uma razão de 

trânsitos – com todas as consequências. Os trânsitos conformam a atividade central e o 

domínio da razão. E ‘transversal’ designa precisamente tal modo de operar por trânsitos, se 

refere à criação de conexões transitivas entre diferentes complexos”.
25

 

Por tudo, reconhecida a complexidade de nossa época, urge pensar uma forma de 

racionalidade que faça jus à aquilo que a adequada compreensão de uma realidade complexa 

requer: pensar o plural, o heterogêneo, sem reconduzí-lo, nostalgicamente, a uma unidade 

totalitária e totalitarizante nem, de outro lado, admitir uma pluralidade amorfa, absoluta e sem 

mediações. O real, o que hoje somos, reconhecida a pluralidade complexa que nos constitui, 

exige a ação de uma racionalidade de trânsitos, de conexões, que reconheça o plural e nele 

encontre pontes de sentido, de conexão de sentidos. 

Nesta direção, magistral a conclusão a que chega Bermejo, quando defende que pensar 

a pluralidade exige pensar a partir da pluralidade, como o modo/destino epocal de dar-se o ser 

na atualidade e o digno de ser pensado – como diria Heidegger -, e esta atitude, para ser 

coerente e respeitosa com a complexidade, somente se garante a partir de uma concepção da 

pluralidade como transversal. Este é o desafio a que nos convoca a pós-modernidade mais 

exigente. 
26

 

                                                 
24

 Neste sentido, ver BERMEJO, Diego. Pensar la pluralidad. In: Brocar: Cuadernos de Investigación Histórica. 

N. 27. Ano 2003. p. 107. 
25

 WELSCH. W. Vernunft. Die Zeitgenössische Vernunftkritik und das Konzept der transversalen Vernunft. 

(Razão:  a crí t ica contemporânea da razão e o conceito de razão t ransversal ).  Frankfurt:  a. 

M., 1995. p. 761.  Adiante ,  pp. 367-371, Welsch tece mais considerações acerca da  

terminologia que adota,  t ransversal  e t ransversal idade, concedendo os créditos dos  

termos a Deleuze .  
26

 A respeito, BERMEJO, Diego. Pensar la pluralidad. In: Brocar: Cuadernos de Investigación Histórica. N. 27. 

Ano 2003. p. 114. 
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Amparados por estas pistas reflexivas, agora, verificaremos os pressupostos teóricos e 

fundamentos apontados por Marcelo Neves
27

 para emprestar apoio a sua defesa de um 

transconstitucionalismo. Desde já, se sabe que a reflexão tomará a direção de defesa da 

pluralidade, mediada pelo exercício de uma razão de trânsitos, produtora de sentidos plurais, 

mas que não desiste de encontrar uma via de passagem entre os vários paradigmas de 

compreensão da realidade, reconhecida como complexa. 

 

 

2. Pressupostos teóricos e fundamentos do transconstitucionalismo: as novas exigências 

de uma tranversalide em âmbito constitucional. 

 

 

Seguiremos, agora, passo a passo, a descrição dos pressupostos teóricos e fundamentos 

do transconstitucionalismo, segundo Marcelo Neves. 

 

2.1 A Constituição como metáfora 

 

Marcelo Neves percorre um caminho que vai desde a discussão sobre a semântica do 

conceito Constituição até a conclusão de que a Constituição, na sociedade moderna 

multicêntrica, normativamente superando sua compreensão como acoplamento estrutural de 

sistemas sociais (Luhmann), transita para a solução de problemas pela razão transversal, 

(Welsch) empenhada esta em mediar “pontes de transição” entre sistemas sociais e promover 

o aprendizado entre culturas e tradições diversas. Como se vê, tais fundamentos bem se 

apresentam como acordes com as ideias defendidas por Welsch, no contexto de uma 

                                                 
27

 Marcelo Neves é Doutor em Direito pela Universidade de Bremen. Pós-Doutorado na Faculdade de Ciência 

Jurídica da Universidade de Frankfurt e no Departamento de Direito da London School of Economics and 

Political Science. Livre-Docência pela Faculdade de Direito da Universidade de Fribourg na Suíça. Professor da 

Faculdade de Direito do Recife da UFPE (1983-2002). Professor Titular de Direito Público da Universidade de 

Brasília - UnB desde 19 de julho de 2011. Destacam-se como suas principais obras, além da organização de 

livros no exterior e de inúmeros artigos publicados em livros e periódicos nacionais e internacionais, os seguintes 

livros: Entre Hidra e Hércules: Princípios e Regras como Diferença Paradoxal do Sistema Jurídico. São Paulo: 

WMF Martins Fontes, 2013; Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009. Entre Têmis e 

Leviatã: Uma Relação Difícil O Estado Democrático de Direito a partir e além de Luhmann e Habermas. São 

Paulo: Martins Fontes, 2006. A Constitucionalização Simbólica. São Paulo: Martins Fontes, 2007; Teoria da 

Inconstitucionalidade das Leis. São Paulo: Editora Saraiva, 1988. 
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identificação de crise da razão e da necessidade de uma sua superação, justamente pelo 

paradigma transversalista. 

Identifica-se, de início, a necessidade de se delimitar, de um ponto de vista semântico, 

o conceito de Constituição. De fato, a ambiguidade ou a demasiada extensão do conceito 

poderia torná-lo não significante, com sua consequente perda de sentido. 
28

 

Critica-se a concepção da Constituição como “metáfora do discurso ou da retórica 

política” (citando Wahl), que permitiria seu uso em contextos muito variados, operando-se, 

com isto, um déficit de sentido, não sendo, portanto, adequada para a compreensão da 

semântica constitucional, no contexto da sociedade moderna, que nos remete a “mudanças na 

estrutura social”.
29

 

Deste modo, a Constituição não pode ser compreendida como mera metáfora, 

desvinculada de implicações estruturais, sem contato com as estruturas que lhe emprestam 

sentido. Aliás, esta sua compreensão semântica, como mera metáfora, é que tem contribuído 

para a vagueza e ambiguidade de seu sentido, alimentando seu uso como “conceito-panaceia”. 

30
 

Enfim, a associação da Constituição a discursos de esperança, de luta, de 

emancipação, contra a ordem política repressora anterior, tem conferido ao termo uma 

significação contextualmente ilimitada. Por isto, “a noção desvincula-se da história do 

conceito, desatrela-se de sua base estrutural, descaracterizando-se como um artefato 

semântico sem referência reflexiva a uma estrutura social determinada”. 
31

 

Daí porque há a necessidade de se recuperar, com precisão, a localização histórica e os 

contornos conceituais de Constituição e Constitucionalismo, para apropriação correta do 

sentido, do conteúdo, destes termos.  

 

2.2 A formação social hierárquica pré-moderna 

 

Para o cumprimento desta tarefa, em primeiro lugar se investiga a formação social 

hierárquica pré-moderna. De início, firma-se a convicção de que o conceito de Constituição, 

“em sentido moderno, relaciona-se com as transformações estruturais que levam à 

                                                 
28

 Conferir NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: ed. Martins Fontes, 2013. pp. 1-2. 
29

 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: ed. Martins Fontes, 2013. p. 2. 
30

 Conferir NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: ed. Martins Fontes, 2013. pp. 4-5. Neste 

passo, explicitamente, Marcelo Neves invoca os ensinamentos de Wahl. 
31

 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: ed. Martins Fontes, 2013. pp. 5-6. 
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diferenciação funcional das sociedades, inconcebível na formação social pré-moderna”.
32

 Por 

isto, a noção moderna de Constituição, não encontra similar na Antiguidade. 

De fato, na sociedade pré-moderna, há uma subordinação do direito ao poder. Pelo 

direito sacro, sendo este expressão “do poder legitimado pela moral assentada na religião”, 

subordinava-se o jurídico ao político, mantendo-se intacta “uma estrutura de dominação 

fundada na semântica religiosa do direito sacro”. Estrutura esta indispensável à manutenção 

da sociedade, hierarquicamente disciplinada, conservando-se uma indisponibilidade ou 

indisponibilidade do direito, como parte da conservação da ordem social hierarquizada.
33

 

Do mesmo modo, estranha-se que o termo Politeia, expressão da ordem da pólis na 

Grécia, seja vertido por Constituição, operando-se, com isto, uma distorção ou um 

esvaziamento semântico.  

Isto porque, na tradição de reflexão política, entre os gregos, incluindo Aristóteles, 

Politeia se refere “à ordem básica da Pólis como dimensão da comunidade política, espaço 

dos cidadãos racionais”,
34

 verificando-se uma visão incompatível com a semântica do 

constitucionalismo moderno, vez que “apontava para um modelo hierárquico e excludente de 

indiferenciação entre política e direito”. 
35

 

Também entre os romanos, muito embora já compareça, em Roma, uma certa 

diferenciação entre o político e o jurídico, não se poderia constatar o aparecimento de uma 

semântica própria do constitucionalismo. O que há é uma valorização dos procedimentos de 

aplicação do direito, com o que se diferenciaria o direito da dimensão política, mas o direito, 

ainda, “permanecia assentado na tradição e em princípios de natureza religiosa”.
36

 Ou seja, o 

direito restava, ainda, devedor de uma hierarquia sacralizante, não sendo alterado por decisão 

legiferante do Estado, o que aconteceria apenas na modernidade. 

No período Medieval, conserva-se a mesma estrutura de compreensão do direito 

fundado na tradição, sustentada por uma semântica religiosa de justificação do poder, não 

havendo traços de uma semântica própria ao constitucionalismo que, como se disse, é obra 

moderna. 

Por tudo, em suma, registra Marcelo Neves “em todos os tipos de formação social 

hierárquica pré-moderna, em cujo cume se encontram entrelaçadas a estrutura de dominação 

                                                 
32

 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: ed. Martins Fontes, 2013. p. 6. 
33

 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: ed. Martins Fontes, 2013. p. 7. 
34

 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: ed. Martins Fontes, 2013. p. 13. 
35

 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: ed. Martins Fontes, 2013.p. ,12. 
36

 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: ed. Martins Fontes, 2013. p. 15. 



16 

 

 

 

fundada na distinção’ ‘poder superior/poder inferior’ e a semântica moral religiosa baseada na 

diferença ‘bem/mal’, não pode estar presente uma Constituição no sentido moderno”. 
37

 

Por isto, de se concluir que o uso do termo Constituição, em referência a estas 

experiências pré-modernas, somente pode se referir à descrição da “estrutura social ou política 

que caracteriza uma dada sociedade”, não podendo ser estendida sua semântica para 

caracterizar a moderna compreensão de Constituição. 

 

2.3 O período de transição: Cartas de liberdade ou Pactos de poder 

 

Não se pode fazer uma ligação imediata entre o aparecimento do Estado moderno e o 

constitucionalismo. Isto porque o nascente Estado moderno, absolutista, ainda não admitia “a 

diferenciação funcional entre política e direito”, persistindo a afirmação do fundamento sacro 

ou divino do poder dos soberanos, não estando estes subordinados, por isto, às leis.
38

 

Contudo, ainda que não se tenha concretizado in totum um reconhecimento da 

diferenciação entre direito e política, com o Estado moderno se inicia já um processo de crise 

dos fundamentos sacros do poder, evidenciando-se uma “tensão entre instrumentalidade e 

indisponibilidade do direito”.
39

 

Com o absolutismo, configura-se uma “instrumentalização política do direito”, ou 

seja, passa-se de uma indiferenciação entre direito e política para uma “subordinação 

instrumental do direito à política”, permanecendo a ordem hierárquica que, desta feita, opunha 

o soberano aos súditos, faltando a estes direitos perante aquele.
40

  

Ora, tendo se tornado complexa a sociedade, a conformação do absolutismo, que não 

reconhecia direitos públicos oponíveis aos soberanos, nem suportava a ideia de uma oposição 

política institucionalizada, acabou por forçar o aparecimento dos movimentos revolucionários. 

Ou seja, havia já, entre o regime absolutista e a sociedade na qual este se encontrava inserido, 

uma incompatibilidade, que resultou em revolução. 

Neste sentido, muito embora não devam ser confundidos com a Constituição em 

sentido moderno, as cartas de liberdade ou pactos de poder (exemplarmente a Carta Magna de 

1215) são resultado de conflitos de interesses entre os barões e a burguesia nascente contra o 
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 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: ed. Martins Fontes, 2013. pp. 16-17. 
38

 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: ed. Martins Fontes, 2013. p. 17. 
39

 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: ed. Martins Fontes, 2013. p. 17. 
40
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monarca absolutista. Início de força revolucionária, manifestada por uma sociedade já 

diversificada, em face do absolutismo, que a esta diversificação não mais correspondia. 

Em síntese, as razões da não coincidência entre o sentido dos pactos de poder (do fim 

da Idade Média e da época do absolutismo) com o sentido moderno da Constituição poderiam 

ser apresentadas, de forma esquemática, como segue: 

 

 

 

 

 

Na dimensão social ou 

âmbito pessoal de validade. 

 

 

Os pactos de poder 

eram particulares: referiam-se 

a certos acordos entre a 

nobreza ou parte da burguesia 

e o monarca. 

 

 

Linguagem 

particularista e excludente. 

 

 

 

 

As Constituições modernas 

pretendem ser universais, 

atribuindo direitos 

fundamentais a todos os 

membros da organiza-ção 

jurídico-política. 

 

Linguagem 

pragmaticamente 

universalista. 

 

 

 

 

 

No âmbito da validade 

ou da dimensão material. 

 

Os pactos de poder 

eram pontuais, ou seja, se 

referiam apenas a temas 

específicos da política e do 

direito estatal. 

 

 

 

Semântica: âmbito de 

conotação e denotação estrito. 

 

 

As Constituições 

modernas pretendem ser 

abrangentes, estendendo-se o 

conteúdo aos diversos ramos 

do direito e aos processos de 

tomada de decisão política. 

 

Semântica: amplitude 

de significados e referentes. 
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No âmbito de validade 

ou dimensão temporal. 

Os pactos de poder são 

fáticos, pois não 

diferenciavam o direito da 

política, por isto, se 

apresentavam como 

modificadores do poder, 

como uma manifestação 

jurídica das relações reais de 

dominação. 

 

 

Não há distinção entre 

o cognitivo e o normativo: 

ainda é a suposição de um 

direito natural que justifica a 

mutabilidade do direito pelo 

soberano (o soberano assim 

poderia proceder porque 

investido do poder natural dos 

príncipes) 

 

As Constituições 

modernas são normativas, 

fundam-se na diferenciação 

funcional do direito e da 

política, admitindo a 

vinculação jurídica do poder, 

como o que torna possível a 

limitação do poder pelo 

direito. 

 

 

Há clara distinção 

entre o normativo e o 

cognitivo, no contexto da 

positivação do direito: o 

direito se torna alterável, 

permanentemente, por decisão 

– impõe-se o aspecto 

normativo do direito, 

relegando-se e rejeitando-se 

aspectos cognitivos. 

 

  

2.4 A sociedade moderna multicêntrica 

 

Desde o início da modernidade, avançam os processos de luta pela autonomia das 

esferas sociais, mas é com o constitucionalismo revolucionário, em fins do séc. XVIII, que se 

inicia o processo moderno de diferenciação entre política e direito. 
41

  

Assim, as transformações estruturais ocorridas na sociedade moderna resultaram em 

um “amplo processo de diferenciação sistêmico-funcional”, tornando-se a sociedade 

“multicêntrica” ou “policontextual”. 
42
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Fundando-se no pensamento de Luhmann, Marcelo Neves advoga que, com os 

processos de diferenciação das esferas e/ou sistemas sociais, deu-se a formação de 

racionalidades particulares conflitantes, não sendo mais possível, na modernidade, encontrar 

uma diferença última, suprema, que pudesse se impor frente às demais diferenciações.
43

 

Com isto, aparecem uma pluralidade de códigos-diferença, que gerenciam os 

processos comunicativos nos variados campos sociais, tais como a diferença “ter/não ter”, que 

prevalece no sistema econômico, o código “poder/não poder”, que tem primazia no sistema 

político, a diferença “lícito/ilícito”, que predomina no sistema jurídico...
44

 Ou seja, a 

sociedade torna-se multicêntrica, formando-se várias racionalidades particulares em conflito, 

buscando cada uma delas se firmar como universal: os sistemas sociais não encontram um 

centro único, concorrem entre si. 

No plano estrutural, desvinculando-se das organizações políticas territoriais, muito 

embora os Estados ainda permaneçam como um elemento decisivo, a sociedade moderna 

nasce como sociedade mundial, ou seja, se apresenta como uma “conexão unitária de uma 

pluralidade de âmbitos de comunicação em relações de concorrência e, simultaneamente, de 

complementaridade”. 
45

 A própria sociedade passa a se descrever e a se auto-observar como 

mundial ou global. 

No plano semântico, apesar de multicêntrica, a sociedade mundial confere relevo às 

expectativas cognitivas (economia, ciência e técnica) e dentre estas, ainda, estabelece o 

primado da economia, no âmbito estrutural.  

De outro lado, na autodescrição da sociedade mundial, na esfera de seus diversos 

saberes (educação medicina, economia...), firma-se o primado do sistema de meios de 

comunicação de massa, de forma que os saberes sociais “só ganham significado na ‘opinião 

pública’ quando passam pelo filtro seletivo da mídia”.
46

 

                                                                                                                                                         
42

 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: ed. Martins Fontes, 2013. p. 23. As expressões em 
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Observa-se que, tanto a economia quanto a mídia se reproduzem sem que, para isto, 

dependam da segmentação territorial, por exemplo, dos Estados. 

O caso da política, e também do direito, na sociedade mundial, é diverso. Tanto a 

política quanto o direito dependem, para sua legitimação, de contextos regionais. Esta 

dependência não permite que o direito e a política venham a prescindir dos Estados, o que os 

torna fracos, em uma sociedade em que a economia e a mídia, exatamente por não 

dependerem de contextos regionais de legitimação, ganham mais força, na sociedade mundial. 

Mas, porque também os problemas de natureza política e jurídica, na sociedade 

mundial, ultrapassam as fronteiras dos Estados surge a necessidade, cada vez mais acentuada, 

de se pensarem mecanismos de “‘tomada de decisões coletivamente vinculantes” e de 

“estabilização de expectativas normativas e regulação jurídica de comportamentos”. 
47

  

Enfim, a nova ordem mundial implica na formação de redes de cooperação e 

administração de conflitos, para a superação de problemas que vão além das fronteiras dos 

Estados. 

Mas, para Marcelo Neves, ainda, se deve reconhecer que os Estados exercem relevante 

papel na ordem mundial. O que têm ocorrido é um entrelaçamento de ordens estatais, como 

contribuição para a solução dos conflitos que alcançam, no âmbito da sociedade mundial, uma 

pluralidade de Estados, tornando-se transnacionais, internacionais, supranacionais. Por isto, 

permanece, ainda, relevante o papel dos Estados, no contexto da sociedade mundial. 

 

2.5 Dos acoplamentos estruturais à racionalidade transversal 

 

Porque a sociedade moderna, multicêntrica, é formada por uma pluralidade de 

sistemas, com pretensão de autonomia, caso não venham a ser construídos mecanismos 

recíprocos de vínculos, aprendizado e influência entre as diversas esferas sociais, a própria 

sociedade se colocaria em risco. 

Por isto, seguindo Luhmann, Marcelo Neves aponta para a existência de acoplamentos 

estruturais entre sistemas sociais, havendo nestes a preservação da autonomia de cada um dos 

sistemas acoplados, numa relação de dependência e independência. Há, assim, acoplamentos 
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de sub-sistemas, ou sistemas sociais parciais, que comparecem como “interpenetrações 

concentradas e duradouras entre sistemas sociais”.
48

 

No entanto, segundo o autor, a existência dos acomplamentos estruturais não seria 

suficiente para superar as dificuldades apresentadas pelos diversos sistemas, em uma 

sociedade multicêntrica, mundial. Senão por outras razões, porque sempre haveria a 

possibilidade das chamadas “corrupções sistêmicas”, quando um dos sistemas em relação se 

sobreporia ao outro, colonizando-o, na verdade subjugando-o, colocando em risco o 

acoplamento,  

Por isto, defende-se como melhor solução a admissão de uma racionalidade transversal 

que, sendo afim à noção de acoplamento estrutural, representaria algo mais em relação a esta.  

Para firmar o conceito de razão transversal, o autor invoca, expressamente, o 

pensamento desenvolvido por Wolfgang Welsch. A razão transversal, não seria um 

metadiscurso, uma metanarrativa que se imporia às racionalidades particulares como elemento 

regulador, mas compareceria com “status de razão – o status de uma faculdade não de impor 

decretos, senão de fazer transições”. 
49

 

É neste contexto que Welsch fala de uma metanarrativa pós-moderna, que não se 

imporia como discurso unificador, opressor dos demais discursos, mas preservando as 

diferenças, operaria verdadeira mediação entres as diversas racionalidades particulares, 

orientando as relações entre os sistemas sociais. 

A razão transversal, assim, poderia ser condutora de uma nova ideia de justiça, uma 

“justiça sem consenso” ou que, admitindo o heterogêneo, a diferença, pudesse mediar as 

formas de um debate em que os dissensos de base se fundassem em uma única forma de 

consenso: “o entendimento sobre a impossibilidade de um acordo último a respeito do 

conteúdo”.
50

 

Por tudo, o metadiscurso, com fundamento no exercício de uma razão transversal, não 

se imporia às racionalidades particulares mas, sendo ainda um discurso supraordenado, 

buscaria efetuar pontes de transição entre as racionalidades parciais, promovendo e garantindo 

a heterogeneidade dos jogos de linguagem, do todo. Trata-se de uma metanarrativa formal, 

portanto, não se vinculando a conteúdos particulares, específicos. 
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Marcelo Neves, no entanto, assume criticamente o pensamento de Welsch, 

incorporando as próprias antecipações críticas já formuladas pelo próprio Welsch. Assim, 

fala-se ao menos de dois riscos para a configuração de uma racionalidade transversal. 

De um lado, se a corrupção sistêmica se apresenta como face negativa dos 

acoplamentos estruturais, o “risco de atomização” se mostra como limitação de uma 

racionalidade transversal, toda vez que esta viesse a admitir que uma das racionalidades em 

jogo se impusesse sobre outra, fixando-se numa espécie de autismo discursivo, eliminando 

ou, ao menos, minimizando a diferença, negando a alteridade. 

Outro risco é dito “expansão imperialista” de uma racionalidade em face das demais, 

relegando-se novamente a diferença, em favor da imposição de uma das racionalidades 

particulares, resultando na hegemonia de uma racionalidade e hipertrofia das demais formas 

integrantes da relação. 

Conclui-se que o acoplamento estrutural de sistemas sociais não gera, 

necessariamente, uma razão transversal entre eles, o que poderá ocorrer sempre que a 

interação intersistêmica, evitando-se os ricos acima apontados, promova “pontes de interação” 

entre as racionalidades particulares envolvidas. 

Uma vantagem de se admitir a noção de racionalidade transversal, em relação ao 

acoplamento, está em que a admissão de uma racionalidade transversal poderá estender o 

diálogo intersistêmico para mais de dois sistemas, não implicando em uma bilateralidade 

necessária, relação apenas entre dois sistemas, como no caso do acoplamento. 

Eis porque a noção de racionalidade transversal bem se presta a pensar as bases do 

transconstitucionalismo e da Constituição transversal, operando-se as necessárias “pontes de 

transição” entre os diversos sistemas sociais em relação. 

 

3. O conceito de uma Constituição transversal. 

 

3. 1. A Constituição do constitucionalismo 
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Destaca-se no conceito de Constituição próprio do constitucionalismo a diferenciação 

entre os sistemas político e jurídico, com a consequente autonomia operacional do direito em 

face da política.
51

  

Por isto, o conceito de Constituição do constitucionalismo
52

 , se liga, historicamente, 

aos movimentos revolucionários dos fins do Século XVIII, quando esta diferenciação 

moderna, entre o jurídico e o político, se tornou possível. O conceito de Constituição, assim 

compreendido, nasce na modernidade, é uma construção social da modernidade, e se 

consolida a partir destes movimentos histórico-revolucionários do Século XVIII. 

Marcelo Neves adere á ideia de Luhmann segundo a qual, “ao mesmo tempo que 

possibilita a diferenciação entre política e direito, a Constituição atua como acoplamento 

estrutural entre esses dois sistemas funcionais da sociedade moderna”,
53

 muito embora 

advogue, também, que ao acoplamento estrutural deveria se acrescer uma racionalidade 

transversal complementadora de sentido. 

De um lado, assim, a Constituição tornaria o código ‘lícito/ilícito” significativo para o 

sistema político: “as exigências do Estado de direito e dos direitos fundamentais passam a 

constituir contornos estruturais da reprodução dos processos políticos de busca pelo poder e 

tomada de decisões coletivamente vinculantes” (já que tais decisões podem ser declaradas 

inconstitucionais). 

De outro lado, o código-diferença “poder/não poder”, “governo/oposição” se torna 

relevante para o sistema jurídico: a produção de normas jurídicas legislativas depende de 

decisões políticas majoritárias.
54

 

Pelos procedimentos constitucionalmente instituídos é que haveria uma legitimação 

política do direito e uma legitimação jurídica da política, em um acoplamento estrutural dos 

dois sistemas, mantendo-se entre eles uma relação de complementação e tensão recíprocas, 

mas excluindo-se a subordinação de um sistema ao outro.
55
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De um ponto de vista jurídico, por ser norma de normas, a Constituição perpassa 

transversalmente todo o sistema do direito, conferindo-lhe consistência de modo que o “o 

direito autofundamenta-se constitucionalmente”.
56

 

De outro ponto de vista, a Constituição permitiria o reingresso da política no sistema 

jurídico mediante os procedimentos legislativos, especialmente, mantido o núcleo da 

identidade constitucional, as cláusulas pétreas.  

Por fim, muito embora se possa reconhecer uma defasagem entre a semântica 

constitucionalista e as estruturas garantidoras de direitos fundamentais, importa verificar que, 

nos Estados Constitucionais, tais estruturas têm se consolidado, demonstrando, uma vez mais, 

as interações entre direito e política, em nível constitucional. 

 

3.2 A Constituição transversal do Estado constitucional 

 

Para além do acoplamento de sistemas, a Constituição do Estado constitucional pode 

ser compreendida como “instância da relação recíproca e duradoura de aprendizado e 

intercâmbio de experiências com as racionalidades particulares já processadas na política e no 

direito”.
57

 Trata-se de buscar uma síntese e uma reconstrução do sentido do jurídico e do 

político, lidas nas interrelações de aprendizado entre aquelas duas racionalidades específicas. 

Segundo o Marcelo Neves, a questão que envolve a conexão constitucional entre o 

direito e a política poderia ser anunciada do seguinte modo: “como se vinculam as 

racionalidades particulares dos respectivos sistemas mediante a Constituição transversal? Isto 

é: como se relacionam construtivamente o princípio da igualdade e a democracia no plano 

constitucional?” 
58

 Em síntese, trata-se de refletir sobre a relevância da igualdade jurídica para 

a democracia. 

Defende-se que a formação de uma racionalidade transversal, que promova o 

intercâmbio e o aprendizado entre os dois sistemas, o jurídico e o politico, não está imune a 

riscos: a “politização do direito” e a “juridificação da política” são exemplos da indevida 

expansão sistêmica, em prejuízo de formação de uma racionalidade transversal entre eles.
59
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Aqui se observa como fundamental o papel exercido pelos tribunais constitucionais, 

enquanto estes cumpririam uma função de filtragem seletiva de influências e irritações 

interssitemáticas e, sobretudo, quando servem ao bom funcionamento da Constituição como 

ponte de transição entre racionalidades diversas. Evidentemente, sempre existirá o perigo de 

que a atitude de tais tribunais se resolva mal e, por isto, promova tendências irracionais “seja 

por uma atitude judicializante ou por uma postura politizante”.
60

 

De se notar que, a formação e o desenvolvimento de uma Constituição transversal 

podem ser obstaculizados em diversos níveis: por exemplo, restarão impedidos ou 

dificultados quando, em um dado território, houver uma dispersão exagerada do poder 

político, opondo-se várias tribos, sem que se consiga uma linguagem referencial comum, 

como em alguns países africanos.  

Ademais, em regimes autocráticos, em que as autoridades máximas não se submetem a 

mecanismos jurídico-constitucionais de controle de poder, não haveria lugar, certamente, para 

uma Constituição transversal, inclusive podendo ocorrer uma opressão do direito pelo poder 

político, este com tendências expansivas.
61

 

Também no caso da constituição simbólica, operando-se uma “politização 

desdiferenciante” do sistema jurídico, seriam obstruídas as pontes de transição entre os 

sistemas, o político e o jurídico, permanecendo a Constituição como “um artefato de fachada 

simbólica da política”.
62

 

Enfim, a constituições transversais dos Estados, na sociedade atual, são produtos 

escassos, o que impulsiona o aparecimento de novas constituições para além do Estado, como 

fomento de novas formas racionalidades transversais. 

 

3.3 Constituições transversais além do Estado? 

 

A existência de questões que transcendem os limites territoriais dos Estados, mas que 

não contemplam soluções no âmbito do direito internacional clássico, tem motivado o debate 

em torno do surgimento de “equivalentes funcionais à Constituição transversal do Estado 

constitucional”. 
63
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Três questões se sobressaem, neste contexto: as propostas de criação de uma 

Constituição supranacional no plano global, o constitucionalismo supranacional no plano 

regional e as chamadas “constituições civis” transnacionais, na denominação de Teubner. 

a) Modelos de Constituição supranacional global 

Não há consenso sobre os fundamentos que apoiem o surgimento de um 

constitucionalismo internacional, no plano global. Há disputas entre várias tradições teóricas, 

neste campo. 

Inobstante os modelos propostos, passando por uma “República mundial federal 

subsidiária” (Höffe), uma “estatalidade mundial como nível supremo perante a estatalidade 

continental e nacional” (Lutz-Bachmann), chegando mesmo à proposta habermasiana de “uma 

política interna mundial sem um governo mundial”, reconhece-se que o debate se desenvolve 

no plano da idealização filosófica, ausentes bases empíricas que viabilizem uma Constituição 

assim pensada, ante a fragmentação e assimetria política da sociedade mundial.
64

 

Ao menos três entraves devem ser reconhecidos como obstáculos à formação de uma 

Constituição transversal, no âmbito internacional: subordinação da política internacional a 

uma assimetria, com predomínio das grandes potências; ausência de um modelo de divisão do 

poder, face à supremacia do Conselho de Segurança, que também desempenha papel 

legislativo e a função predominantemente simbólica da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem (1948). 

Quanto a este último entrave, a retórica dos direitos humanos, não raras vezes, se 

impõe como justificativa para intervenções e ações de mando de nações mais poderosas. De 

fato, não têm sido raros os casos de justificação de intervenção armada, para defesa e garantia 

de direitos humanos supostamente violados. 

 

b) Constitucionalismo supranacional no plano regional 
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No plano regional, a questão da existência de uma Constituição transversal, como 

equivalente funcional daquela que caracteriza o Estado constitucional, pode ser vista com 

maiores possibilidades. 

Mas, para tanto, ou seja, para que haja uma tal Constituição, alguns pressupostos 

devem ser atendidos: certa simetria no nível de desenvolvimento, a vinculação dos Estados 

por meio de constituições transversais e a formação de “um povo constitucional determinante 

dos procedimentos no plano supraestatal”.
65

 

Para Marcelo Neves, muito embora permaneça em aberto o processo de 

desenvolvimento de uma Constituição transversal na União Europeia, há sinais de que uma tal 

Constituição possa se consolidar, ao contrário do que acontece no Mercosul, em que há 

obstáculos maiores para sua efetivação.
66

 

 

c) As “Constituições civis” transnacionais 

 

Trata-se de referência ao pensamento de Teubner, que aponta para o modelo das 

constituições transnacionais que se desenvolveriam sem Estado, mediante atores privados e 

quase públicos.  

Aqui seria visível uma emancipação do direito em relação ao Estado, tratando-se de 

uma autopoiese do direito ao relacionar-se com outros sistemas sociais, como a economia, a 

internet, o esporte... Ou seja, ordens jurídicas seriam formadas, de forma transnacional, ao se 

pensar o direito em relação com algum destes e/ou outros sub-sistemas sociais, impondo-se, 

independentemente dos Estados.
67

 

No entanto, de se ver que, ao que parece, constituições civis, nos termos de Teubner 

seriam mais projetos normativos da atual sociedade global do que, efetivamente, regulações 

transnacionais pensadas em termos de equivalência à Constituição dos Estados. 

 

Enfim, uma lei geral do mercado, por exemplo, longe de promover uma racionalidade 

transversal em relação ao sistema do direito e o da economia, hoje, mais se presta a 
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acompanhar a tendência mundial de valorização do capital, subordinando assim o direito à 

economia. 

Por isto, parece, pensam-se as “constituições civis” mais como programas, 

normativamente, do que como realidades, não ao menos no contexto atual da sociedade 

global. 
68

 

 

4. Considerações finais 

 

Pensar a Constituição, seu conceito e papel, em um contexto de reconhecida 

pluralidade, tendo em vista a sociedade multicêntrica e complexa, características próprias do 

ambiente social na atualidade, constitui desafio ingente.  

Desafio que comporta até mesmo discussões acerca de novas racionalidades, 

superando-se a propalada crise da razão, pensando-se, por exemplo, modelos de 

racionalidades plurais, como a razão transversal, que sejam aptos a constituir pontes de 

sentido, integração de horizontes, entre sistemas sociais múltiplos, em realidade e em 

significados. Este o desafio a que se propôs Marcelo Neves, ao pensar a noção de 

transconstitucionalismo. 

Como denuncia a própria terminologia, transconstitucionalismo implica em pensar as 

questões constitucionais de relevo de forma transversal.   Ou seja, identificando, em meio à 

pluralidade de soluções possíveis, nas várias tradições constitucionais, pontes de sentido, 

construções de solução de conflitos iluminadas pela experiência de pensamento constitucional 

praticada em múltiplos lugares e tradições, facultando assim uma dilatação de horizontes das 

propostas de resolução das questões enfrentadas. 

Em uma sociedade, como a nossa, que atingiu níveis de mundialização impensáveis 

em tempos anteriores, cada vez mais, mesmo que admitidas diferenças, experimenta-se uma 

semelhança na vivência de problemas, de conflitos a resolver, manifestando-se estes em 

múltiplos lugares, ao mesmo tempo, obrigando o constitucionalismo a repensar-se a 

reinventar-se, para além de suas fronteiras nacionais. 

A proposta transconstitucionalista comporta pontos positivos, certamente. De fato, 

alguma relevante questão que, em uma determinada tradição, não tenha, ainda, chegado a um 
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bom termo de solução, pode já ter experimentado formas mais adequadas e racionalizadas de 

solução em uma outra tradição.  

Assim, a interação de horizontes de sentido entre as várias tradições, por certo, poderia 

muito contribuir para eliminar, ou ao menos minimizar, pontos de cegueira ou penumbra: o 

que alguém vê pode ser, para outrem, ponto cego. Do mesmo modo, as experiências 

constitucionais, na solução de conflitos, em cada tradição, embora diversas, se debruçam 

sobre questões cada vez mais similares. Assim, há pluralidade, mas há também unidade. São 

antes, todos os conflitos, conflitos humanos, sociais, unificados nesta condição. Não é então 

inconcebível que, se similares os problemas, as soluções se iluminem reciprocamente, 

colaborando para o aperfeiçoamento de si mesmas. A multiplicidade possibilitaria a formação 

de interações racionalizadas. 

Neste sentido, vislumbramos as melhores direções para os desafios propostos pelo e ao 

transconstitucionalismo. Mas, lado outro, há também limites a serem identificados.  

Inicialmente, se de perguntar se a chamada razão transversal, invocada expressamente 

como fundamento do transconstitucionanlismo, não compareceria, ainda hoje, como mais uma 

das formas de nostalgia da unidade metafísica perdida, tão decantada no Ocidente. Muito 

embora, autores como Welsch se esforcem para trazer à luz este tipo específico de 

racionalidade, para nós, muito mais se liga a noção a uma forma de exercício da razão, em 

alguma medida, comprometida com um resultado plural, nem sempre verdadeiro, mas 

conveniente e de tolerância.  

A questão da verdade, ainda, permanece insistente, e assim deve ser: pensar a verdade 

implica, sobretudo, em não aceitar que os procedimentos para sua obtenção sejam tidos como 

o próprio verdadeiro. Não se deve desistir dos conteúdos em favor de uma aquiescência aos 

procedimentos, às formas. 

 

Ademais e, por fim, mesmo que muitos temas, questões e problemas sejam, ao mesmo 

tempo, enfrentados por várias experiências constitucionais, nos parece que este fato, por si só, 

não implica em que soluções unívocas devam ser alcançadas. A existência de várias tradições, 

exatamente, se formou em razão das peculiaridades e idiossincrasias dos povos, nações...  

O fenômeno da mundialização, neste caso, poderia comparecer como uma dissolução 

das tradições e uma solução conjunta, às vezes, como um totalitarismo, fruto do triunfo de 
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alguma perspectiva sobre outra, nem sempre por motivos louváveis, como os econômicos, 

utilitaristas, do menor esforço, do menor desgaste, dos privilégios, por exemplo.  

Restaria saber se uma razão transversal, ainda que pensada de forma radical, teria 

resolvido a crise da razão e, ainda, restaria saber de qual razão. Somente uma mais acabada 

teoria da racionalidade, própria para nosso tempo, poderia responder a indagações desta 

ordem. Mas, parece, estamos distantes destes dias, muito embora os ditos autores pós-

modernos propalem ter encontrado para isto soluções. Quanto a nós, no futuro, pretendemos 

continuar esta via de interrogações e aprofundamentos. 
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LA BANALIDAD DEL BIEN: 

El caso Eichmann y la Edad de la técnica 

 

Ramon Mapa da Silva 

 

 

RESUMEN: En el año de 1961, Adolf Karl Eichmann fue juzgado en Jerusalén por crímenes 

contra la humanidad, contra el pueblo judío y por crímenes de guerra. Enviada por el 

periódico New Yorker, la filósofa Hannah Arendt acompañó los días de juzgamiento. En su 

relato sobre el caso, Arendt creó la famosa expresión: la banalidad del mal, para intentar 

explicar los actos de Eichmann. En ese trabajo pretendemos leer el caso Eichmann como un 

síntoma de la edad de la técnica, en el que el derecho es usado solamente como forma de 

legitimación para actos de naturaleza puramente política. 

Palabras-claves: Eichmann, Derecho, Banalidad del Mal. 

 

ABSTRACT: In the year of 1961, Adolf Karl Eichmann was judge in Jersualem by crimes 

against humanity, against the Jewish people and war crimes. Send by the journal New Yorker, 

the philosopher Hannah Arendt follow the days of the trial. In hers report on the case, Arendt 

created the famous expression “the banality of evil”, trying explain the acts of Eichmann. In 

this paper we aim to read the Eichmann case as a symptom of the technician age, where the 

law is used only as legitimation form for purely political acts. 

Keywords: Eichmann, Law, Banality of Evil. 

 

1. Introducción 

Lo que torna el mal banal en la participación de Adolf Eichmann en las atrocidades 

cometidas por el régimen nacional socialista en Alemania es la burocracia. La burocracia 

representa en el caso de Eichmann una especie de sustancia que diluía la responsabilidad y la 

consciencia ética. Lo que impresionaba en la figura de Eichmann, según Hannah Arendt, era 

su total y completa ordinariedad. No era, en su apariencia, en lo más minimo, el monstro 

asesino que los diarios intentaban explicar. Era, en verdad, un hombre clasificable únicamente 

como común. Lo terrible en Eichmann era su eficiencia y competencia en realizar su función. 

El burócrata perfecto, capaz de ver en la ciega obediencia, o, como el propio Eichmann 

llamaba Kadavergehorsam, la obediencia de cadáver, a las órdenes del Führer, el estricto 

cumplimiento del  imperativo categórico kantiano, el cual tenía el orgullo de seguir siempre, 

como diría en determinado momento de su defesa. Las funciones de Eichmann para el 

régimen nazista, su prisión en Argentina, así como su juzgamiento en Jerusalén son, a pesar 
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de todo alarde causado en su época, meros síntomas de un problema muy más largo. El 

problema del  imperio de la técnica en siglo XX.  

Max Weber, con la lucidez que lo caracterizaba, analiza el fenómeno de la autoridad 

política en la historia, y principalmente en la modernidad. En su Política como Vocación, 

Weber clasifica la Herrschaft, la autoridad, en tres grandes tipos: La autoridad tradicional, 

históricamente basada, que somete y obliga mediante el poder inmemorial de la tradición. El 

súbdito obedece la autoridad tradicional porque la misma parece existir desde siempre. El 

segundo tipo de autoridad, es la autoridad carismática. Aquí, hay una creencia de que el 

gobernante tiene poderes o cualidades extrahumanas. Una parte considerable de la población 

alemana creía que Hitler tenía poderes especiales, así como durante los años de la república 

cristiana en la Edad Media era común la creencia en un cuerpo místico del rey, que sería 

inmortal y capaz de curar todo tipo de mal y dolencia. Es la autoridad típica del gran místico, 

del profeta y en nuestros días la autoridad del demagogo. La devoción de Eichmann a Hitler 

es propia de este tipo de autoridad. El uso demagógico de la imagen de Simón Bolívar en 

América Latina también sigue este tipo de autoridad. El tercer tipo de autoridad, y el que 

particularmente nos interesa en este trabajo es la autoridad jurídico legal, basada en normas 

puestas por una autoridad competente para ello, y que se pretende neutra, impersonal e 

imparcial. Es el tipo de autoridad que Hans Kelsen vería como propia del Estado moderno, en 

que derecho y estatalidad son una y la misma cosa. El ordenamiento jurídico sería una especie 

de red compuesta por una infinidad de puntos de imputación. Cada uno de esos puntos 

conferiría autoridad o deberes a alguien, que los ejercerían, en tesis, de la manera más 

impersonal posible. Un agente de la policía, por ejemplo, solo puede aplicar una multa a un 

violador de las leyes de tránsito porque hay otra ley que así lo autoriza y, en verdad, lo obliga 

a hacerlo. Para Weber, tal tipo de autoridad tiene una fuerza especialmente poderosa, no 

solamente porque rige de una forma impersonal, como si fuera la mano de Dios sobre los 

hombres si no que tal fuerza se encuentra en la inscripción de esa autoridad en la lógica 

instrumental de la razón moderna.  

Para Weber, la modernidad es la época del “desencanto”. El hombre moderno es 

prisionero de una racionalidad específica, votada no solamente para la comprensión del todo, 

más para su instrumentalización y manipulación. Es la racionalidad propia de una  línea de 

producción y del experimento científico, la racionalidad instrumental. La racionalidad 

moderna, post iluminista, se convierte en un manera específica de control y manipulación de 
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la realidad, buscando siempre y cada vez con más y más fuerza imponer al mundo una orden 

humana, objetivando a todo lo que hay, todo lo que existe. La racionalidad moderna convierte 

a todo en cosa.  

El derecho moderno no escapa a esa realidad. Muy al contrario, el derecho de los 

siglos XIX y XX fue agente altamente eficiente de la racionalidad técnica. La teoría 

positivista del derecho ni si quiera  extirpó los valores de la comprensión del jurídico, el que 

permitió que toda y cualquier ideología se pudiese  legitimar través de las normas y 

ordenamientos, pero también auxilió en el desarrollo de una forma específica de pensar el 

derecho, como forma científica de control social, supuestamente independiente de las 

presiones e injerencias de la economía y de la política.  

El derecho pasa entonces a ser visto como un saber autorreferente, que  se crea a sí 

mismo y cuyas consecuencias sociales no son cuestiones científicas y no demandarían un 

estudio más profundado. Las teorías llamadas post positivistas no rompen con esta lógica y 

siguen defendiendo un derecho instrumental y vacío. Su gran preocupación se restringe a 

reducir la injerencia de los magistrados en las decisiones, de forma científica. La mejor 

decisión es aquella en la que la subjetividad de lo magistrado, y las circunstancias sociales no 

aparecen. Al final, el post positivismo mantiene no solamente la misma filiación 

metodológica racionalista del positivismo, sino también la misma incomprensión del derecho 

como fenómeno social y parte del mundo.  

Las acciones de Eichmann como funcionario responsable del transporte de judíos para 

campos de trabajo y campos de exterminio surgen como una expresión potencializada al 

extremo de esa misma racionalidad instrumental, del imperio de la técnica. Eichmann cumplía 

sus órdenes metódicamente, de manera casi impersonal. La defesa insiste en demostrar que no 

tenía intenciones malas acerca de los judíos pero que solamente cumplía las órdenes 

superiores. Sus actos se someten, sin duda, a una lógica propia de la modernidad. Eichmann 

es incapaz de reconocer maldad en sus actos para con los judíos que conducía al exterminio 

porque los ve como cosas, cosas que deben ser administradas por él, de acuerdo con las 

órdenes que recibió. Weber nos demuestra que el burócrata concibe el Estado como un 

empresario a una empresa. Las acciones tanto del Estado asi como de la empresa son medidas 

por su eficiencia, en una esfera de pérdidas y ganancias. Eichmann ve sus víctimas como 

materia-prima para la macabra industria de la muerte engendrada por el nazismo y nada más. 
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En verdad, no es difícil creer que Eichmann dice la verdad sobre la ausencia de maldad en sus 

intenciones con los judíos. La indiferencia del burócrata es prerrequisito para su profesión.  

Esa indiferencia es latente en el vocabulario de Eichmann. Daniel Bell muestra ese 

lenguaje propio de los nazis donde los campos de concentración eran discutidos en términos 

de economía, matar era un asunto médico, la matanza de judíos era la solución final, la 

evacuación “el tratamiento especial”. La deportación, la especialidad del burócrata Eichmann 

poseía el nombre inocente de cambio de residencia. Sin duda,  no es poco interesante que 

hasta los días actuales expresiones tales como “recursos humanos” o “material humano”, 

persistan en el lenguaje de la economía y de la administración y, paulatinamente, colonizan el 

lenguaje y el pensamiento jurídico: 

 

[Auschwitz] era también una extensión rutinera del sistema fabril moderno. En vez 

de producir bienes, la materia-prima eran seres humanos y el producto final era la 

muerte; el número de unidades diarias era cuidadosamente registrado en los gráficos 

de producción. Los caminos, símbolos del sistema fabril moderno, lanzaban un 

humo acre producido por la carne humana quemada. La perfecta organización de la 

moderna red ferroviaria europea levaba un nuevo tipo de materia prima para las 

fábricas. Y lo hacía como se transportase cualquier otro tipo de carga. En las 

cámaras de gas, las víctimas inhalaban un gas venenoso que en general provenía de 

capsulas de ácido cianhídrico producidas por la avanzada industria química alemana. 

Ingenieros proyectaran los crematorios; administradores concebirán al sistema 

burocrático que funcionaba con un dinamismo y una eficiencia que llevarían a 

enviejar las naciones más atrasadas. El propio plano general era un reflejo del 

moderno espíritu científico. Lo que se vía allí era nada menos que un gigantesco 

esquema de ingeniería social. (FEINGOLD apud MORRISON, 2006, p. 367)  

 

Pero, la acusación concentra sus esfuerzos en comprobar que Eichmann es consciente 

del horror que perpetraba. Aún que la acusación encuentre dificultad en explicar a la 

audiencia global la naturaleza de un asesinato en masa, sobretodo de un asesinato cometido 

por un hombre que directamente nunca mato a nadie. Esa tarea se muestra más difícil una vez 

que el juzgamiento de Eichmann en Jerusalén es basado en el ordenamiento nacional del 

recién nacido Estado de Israel, no en una orden jurídica internacional que objetive punir 

crímenes contra la humanidad. El problema del dolo de reo, se revela como un óbice para la 

acusación. Al final, la decisión se sustenta en cuál era la intención del reo,  no en la naturaleza 

monstruosa de sus actos. 

Arendt concluye que, el mal en Eichmann está en su incapacidad de pensamiento, de 

juicio, de reflexión ante las órdenes dadas. Hay en Eichmann una superficialidad, una 

mediocridad del juicio que le impide de juzgar como inmorales, malos o antiéticos los 

comandos que recibía ordenando el transporte de personas para los campos de exterminio. 
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Pero, para Arendt, tal defecto de juzgamiento no es óbice para la determinación de la 

responsabilidad de Eichmann. El mal que se juzgaba en el caso Eichmann no tenía 

precedentes. Rompía estruendosamente con la tradición de pensamiento occidental. La 

mediocridad del acusado hacia crecer, asustadoramente, la incomprensible dimensión de sus 

crímenes. Pero Arendt defiende que, en ese caso, lo que se debe juzgar es el mal en sí, el acto, 

en toda su problemática. No las intenciones del agente, ni tampoco si hay en él una maldad 

ínsita, inherente. El mal de Eichmann no es radical, eso es, no tiene raíz, no se prende a nada 

ni a nadie. El mal de Eichmann es banal.  

Arendt desarrolla profundamente este punto, pero sus repercusiones para el derecho no 

se investigan en toda su complexidad. En verdad, lo que se pierde en la explicación de Arendt 

para la compresión del derecho es la percepción de que también el juzgamiento de Eichmann 

permanece en una especie de “limbo jurídico”, no atado a nada, dislocado de toda y cualquier 

forma real de legitimidad, o sea, tampoco tiene raíz. Eso es claro en las tentativas de si tornar 

la problemática de un tribunal formado para juzgar crímenes ocurridos antes de la existencia 

del proprio estado soberano que poseería el poder de jurisdicción. Es preciso, también, un 

verdadero movimiento de prestidigitación para justificar el abandono del principio nullum 

crimen nulla poena sine lege. Los pasos de ese movimiento apenas tornan explícitos los 

problemas del juzgamiento. 

En el derecho proprio del sistema de la common law hay un concepto un tanto extraño 

para nosotros afiliados al sistema romano germánico. El concepto de crimen mala per se. Un 

acto que de tan horrible, dispensa la existencia de normatividad anterior que lo prevería como 

crimen. Es una excepción, formada históricamente, al principio penal de nullum crimen nulla 

poena sine lege. Ante los ojos de ese principio el juzgamiento de Eichmann seria 

completamente ilegítimo empezando por su persecución ilegal y prisión en Argentina por el 

servicio secreto israelí. El tribunal que juzga a Eichmann no existía en la época de sus 

crímenes. Ni tampoco existía el Estado de Israel. Solamente considerando sus actos como 

crimen mala per se y abriendo un espacio de excepción el juzgamiento de Eichmann puede 

ser pensado como legítimo. De hecho, la posición del gobierno de la corte israelí es más 

política que jurídica. Por una simple razón: no hay sustentación jurídica para un juzgamiento 

de un tribunal excepcional, a menos que sea en un espacio de excepción y ese se crea 

únicamente a partir de la política, nunca por el derecho. Es precisamente eso que Arendt no ve 

en el caso Eichmann. 
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2. Técnica y Excepción 

 

La excepción en la política se configura por la interrupción del orden normal. Algunos 

politólogos y filósofos trabajaran sobre ese concepto. De esos, tres destacan: Thomas Hobbes, 

Carl Schmitt y Walter Benjamin. Los tres esposan concepciones de excepción muy distintas 

entre sí. Para Hobbes la excepción interrumpe el continuum de la orden humana, de forma 

radical e inaugura otra orden. Es el pasaje del Estado de Naturaleza para el Estado Civil, el 

momento excepcional de la celebración del contrato social. No hay en Hobbes, una 

restauracion de la orden original. El retorno al Estado de Naturaleza ocurre apenas si el 

Estado viola el contrato social ignorando su obligación de proteger al súbdito. Para Schmitt la 

excepción se equipara al milagro en la teología. Hay una suspensión de la orden normal para, 

después, reafirmarse tal orden. La excepción tiene como principal objetivo la protección de la 

propia orden que sea suspensa. Protección que solamente se muestra efectiva si es libre de las 

reglas de derecho que existen en la orden normal. En Benjamin la excepción es el permanente 

acúmulo barroco de catástrofes, el viento del fin de los tiempos que lanza el Angelus Novus 

para más allá. La excepción es la orden común de los Estados modernos. Policialescos en lo 

más profundo de sus amagos. Como en el Estado de excepción lo que reina es una 

interrupción de la orden política regular, los derechos que existen bajo esta orden también 

tienen su fuerza interrumpida. Si, en la vigencia del Estado el derecho à la vida es 

garantizado, en el Estado de excepción el mismo es suspendido y la menor de las órdenes 

políticas puede privar el súbdito de su existencia. El Estado de excepción es el espacio de la 

mera vida. De la vida en su dimensión más simple, reducida a mera biología. Es el espacio en 

que el homo juridicus cambia hasta el homo saccer, esta figura del mundo transpolítico, 

definida por Agamben. El hombre de lugar ninguno, sin derechos, sin personalidad. Saccer, 

sagrado por estar lanzado para fuera de la vida política, de la vida social, de la vida humana. 

Distante del comercio humano, del espacio de interacción civilizada. Como las cosas sagradas 

están. Separadas de los hombres, distante de los usos comunes. En Benjamin y, después, en 

Agamben lo que si suspende en el Estado de Excepción es la propia vida. 

El tribunal que juzga a Eichmann puede ser comprendido como una expresión de la 

excepción como pensada por Walter Benjamin. En su carácter excepcional tiene el poder 

político, no jurídico, de decidir sobre la vida de un hombre, Adolf Eichmann. Poder político, 
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que se encubre de una fachada jurídica para obtener un poco de legitimidad delante de los 

ojos de la comunidad internacional. La decisión no es, bajo ningún aspecto que no sea el 

aspecto formal, una decisión realmente jurídica. Aún que en lo año del juzgamiento, 

advertencias acerca de la ilegitimidad de la corte hayan sido presentadas por un sin número de 

personas, su resultado final, la condenación y ejecución de Eichmann eran lo más aguardado y 

que, una vez ocurrido, disipó casi todas las críticas. Al cabo, el hombre era un nazista, lo que, 

per se, al menos en principio, parecía ser una justificación más para su ejecución. En términos 

políticos no hay nada de error con esa concepción. En verdad, en términos estrictamente 

políticos no teníamos ningún error si la inteligencia israelí violase la soberanía Argentina y 

simplemente matase Eichmann sin previo juzgamiento. La política en su forma pura es presa 

de sus fines. Para realizarlos no se prende en cuestiones acerca de los medios. La consecución 

del objetivo es lo que verdaderamente importa. Es la política como Maquiavelo la veía lo 

mismo q la política como soberanía para Hobbes. Ese último autor, entretanto, pone un óbice 

a los fines del poder soberano. Bajo pena del violar el contrato social, no puede el soberano 

atentar contra la vida del súbdito sin una razón. La persecución indebida del súbdito lanzaría 

la sociedad de vuelta al Estado de Naturaleza. Pero, es necesario analizar con cuidado lo que 

Hobbes nos dice. El error no está en perseguir el súbdito, mas hacerlo de manera ilegítima, sin 

justificación. La persecución es así mismo una obligación del Estado en casos como el 

cometimiento de crímenes por el súbdito. Pero, la modernidad exige del Estado algo más que 

un motivo para la persecución. La legitimidad del acto persecutorio solo es dada por la 

sumisión de ese acto a un procedimiento y una lógica específica, presente en la ley. Los 

Estados de derecho de la modernidad se tornaran al final del siglo XIX, Estados legiferantes, 

o sea, Estados que legitiman sus acciones precisamente por la ley. Todos los actos precisan 

pasar por el cribo legal para garantir su legitimidad. Nosotros todos conocemos la crítica de 

Carl Schmitt a esta realidad. La inflación legislativa y el crecimiento vertiginoso de la 

burocracia transformarían el Estado en un poder político vacío de legitimidad. La legitimidad 

en Estados democráticos deriva, según Schmitt, de la identidad entre la voluntad pública, la 

voluntad del pueblo y la voluntad del soberano. Al colocar la legitimidad en las manos de la 

ley, no es más necesario la identidad entre comandante y comandado para legitimar un 

gobierno democrático, basta la edición de más y más leyes. La sumisión de todo el aparato 

político a la técnica legal, y de toda la aplicación de la justicia a la práctica judiciaria.   
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3. Conclusión 

 

La perversión de la legitimidad, dicha por Schmitt como marca del formalismo 

jurídico característico del pensamiento positivista alcanza niveles extremos en lo siglo XX. Si, 

en los años entre las dos grandes guerras, hay un constante cuestionamiento acerca del 

problema de la legitimidad basada en la legalidad, orbitando toda una dimensión discursiva 

que trataba del fin de la democracia, superada por sus propios problemas, los años de la 

segunda guerra y siguientes se mostraran radicados en una percepción mucho más aguda de la 

ley como fundamento de la legitimidad. La misma idea de ley fundamenta tanto los actos de 

Eichmann como la formación de un tribunal para juzgarlo.  

¿Si, como se explicó líneas arriba, en el ámbito puramente político, el simple asesinato 

de Eichmann no sería por si un error, porque entonces la necesidad de si formar una corte para 

juzgarlo? El Estado de Israel intentaba inscribirse en la lógica de la edad de la técnica, de la 

técnica jurídica y de la autoridad legal. Sin el juzgamiento, la ejecución de Eichmann seria 

leída solamente como un acto de venganza. Al adoptar formalmente una alternativa 

pretensamente jurídica, Israel objetiva conferir legitimidad para su venganza contra 

Eichmann. Aun, en su sentido primero la ejecución permanece siendo un acto de venganza, en 

términos de legitimidad, ahora es la ejecución de una sentencia legítimamente dada por un 

tribunal competente. O sea, por un acto de prestidigitación, no tenemos más el puro uso del 

poder, la venganza, pero tenemos ahora, por la aplicación racional del derecho, justicia.  

Pero, carece al juzgamiento de Eichamnn de verdadera legitimidad. No solamente por 

todos los defectos de adecuación a caros principios jurídicos. El juzgamiento es ilegítimo una 

vez que funciona como una forma de validar jurídicamente la venganza política de Israel 

contra Eichmann. No hay duda de que las acciones de Eichmann autorizarían el Estado israelí 

a tomar drásticas providencias. No es posible considerar la muerte de Eichmann como 

inmerecida. No son los fines que se discuten acá, pero los medios. Las acciones de Israel al 

montar un tribunal de excepción para juzgar a Eichmann, el hecho de que toda la media 

mundial fuera convidada a acompañar la corte, transformando el juzgamiento en un 

espectáculo, todo eso y mucho más, transforma el caso Eichmann en un caso de uso indebido 

del derecho, como legitimador de actos puramente políticos. En la edad de la técnica, hasta 

mismo los actos políticos carecen de la legitimidad que solamente la técnica puede conferir. 

Visto como técnica, el derecho confiere a estos actos la legitimidad que necesitan. Pero, la 
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percepción de que son actos de violencia no desaparece. Permanece, aún  encubierta por 

toneladas de leyes y sentencias. Al cabo, la política parece una dimensión de pura violencia y 

el derecho una dimensión de pura técnica. Ambos distantes de sus más nobles cualidades. Al 

fin y al cabo, el derecho es el que más sufre con todo eso. En el caso Eichmann, vemos el 

derecho reducido a mera burocracia, juzgando a un hombre que tiene como su peor crimen el 

hecho de ser el burócrata ideal. La burocracia juzgando a la burocracia. El mal banal de 

Eichmann juzgado por el bien banal del derecho como mera técnica.  
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Resumo: Este estudo contempla uma abordagem sistemática e principiológica sobre a 

evolução dos direitos trabalhistas dos empregados domésticos, à luz da Constituição da 

República e, em especial, da Emenda Constitucional nº 72/2013 – PEC das Domésticas. 

Analisa-se nesse viés do Estado Democrático de Direito, as feições refletidas pela imagem do 

trabalhador doméstico frente à sociedade, além da permanente construção da boçalidade do 

empregado doméstico, com fulcro especial nas diaristas. Abarca-se o estereótipo da 

marginalização desse trabalho, em função de suas raízes: a própria escravidão, que perpetua e 

se prolifera ainda nos tempos atuais. Faz-se uma crítica sobre a necessidade de mudança de 

razão concepcional sobre o trabalho, mormente menosprezado do empregado doméstico.  

 

Palavras-chave: Empregado doméstico; trabalho escravo; Emenda Constitucional nº 

72/2013. 

 

Abstract: This study contemplates a systematic and principiological view of the domestic 

cleaners’ labor laws, in the light of the Constitution and, specially, the Constitutional 

Amendment No. 72/2013 – Domestic cleaner’s Constitutional Amendment Project. In the 

context of the Democratic State of Law, an analysis is made of the reflected features of the 

domestic cleaners before the society, besides the permanent construction of the domestic 

cleaners’ roughness, with a special approach to the female ones. It embraces the 

marginalization stereotype of this kind of job because of its roots: the slavery, which 

perpetuates and proliferates still today. A critic is made about the necessity of change in the 

conceptional reason of the job, this being mainly underestimated, of the domestic cleaner. 

 

Keywords: Domestic cleaner, slave labor, Constitutional Amendment No. 72/2013 

 

1. Introdução 

O Estado Democrático de Direito marcado pela Constituição da República de 1988 

tem como base solidificada a dignidade da pessoa humana, a democracia alicerçada, a 
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sociedade política, e a sociedade civil. Promove-se, portanto, direitos e garantias 

fundamentais, basilares à harmonia do sistema jurídico normativo. 

A esfera trabalhista, em sua especialidade, possui regras, institutos e princípios 

próprios, é então, responsável por tutelar a parte hipossuficiente na relação empregatícia – o 

empregado - com o propósito de atenuar no plano jurídico o desequilíbrio advindo do plano 

fático do contrato de trabalho. O Direito do trabalho possui atuação na comunidade como 

segmento jurídico que objetiva, então, o desenvolvimento social, com traços políticos e 

impactos econômicos, regulando as partes ( empregado e empregador) num contrato jurídico.  

O Direito assim, regra as relações entre as partes, de acordo com a historicidade, o 

tempo e o contexto social em que os agentes estão inseridos. Dessa forma, as regras e 

princípios são resultados de uma dinâmica político-social, que refletem diretamente nos 

destinatários da norma. 

Os empregados domésticos, especialmente, há muito sofrem o estigma social, da 

marginalização e estereotipação constantes. Há um tratamento inferior quando comparado 

com o dos demais trabalhadores, tanto quanto pela ordem legal, quanto pelos cidadãos 

comuns. Trata-se de um trabalho árduo, desgastante e, de maneira geral, completamente 

desprovido de reconhecimento. Preconceitos que se alinhavam da própria escravidão, e ainda 

se perpetuam atualmente.  

O Brasil até o fim do século XIX, marcado pelo aspecto colonial, era cunhado pela 

relação escravista de trabalho. A Lei Áurea é então, referencial de transição, de um trabalho 

forçado, com restrições plenas à liberdade do trabalhador, para um trabalho digno com 

respaldo e amparo legal. Porém, já no século XXI no cotidiano das grandes cidades, pode-se 

perceber matizes fortes do trabalho escravo no interior de luxosos apartamentos, esses 

escondem grandes mazelas sociais: trata-se do trabalho doméstico que ainda se equipara ao 

trabalho escravo. 

Para se entender melhor esse panorama, traça-se a evolução do tema, com base no 

princípio da dignidade da pessoa humana, e na evolução dos direitos trabalhistas relacionados 

ao empregado doméstico.  

 

2. Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

Especial princípio que norteia o Estado Democrático de Direito, e que tem aplicação 

especial ao Direito do Trabalho, é o princípio da dignidade da pessoa humana. 
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A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, alicerçada pela Organização das 

Nações Unidas, de 1948, traz em seu artigo 1º: “Todos os homens nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos”, assim numa compreensão, de forma ampla e irrestrita, todo homem é 

titular de direitos fundamentais. 

A Constituição da República de 1988, art. 1º, inciso III consagra então como direito 

fundamental o próprio princípio da dignidade da pessoa humana e seus consoantes - tal qual o 

livre desenvolvimento da personalidade, como resultado de lutas no caminho de 

reconhecimento de direitos, garantias e liberdade.  

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 

tem como fundamentos: 

III - a dignidade da pessoa humana;” 

A dignidade é um valor universal, que se relaciona com questões plurais sócio 

políticas. É um conjunto de direitos existenciais, os quais são compartilhados por todos os 

seres dotados de racionalidade. Ingo Wolfgang Sarlet, brilhantemente, define a dignidade da 

pessoa humana como:  

 

“A qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do 

mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, 

neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a 

pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como 

venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 

além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos 

da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos.” 

(SARLET, 2001) 

 

A dignidade pressupõe, portanto, uma igualdade entre todos os seres humanos, 

independente de etnia, gênero, idade, cargo social, ou qualquer outra característica. A 

dignidade da pessoa humana deve ser, portanto, ampla e dotada de completude. 

Embasa e constitui uma vertente da dignidade, a própria liberdade, que permite o ser 

humano exercer de forma plena seus direitos existenciais. 

Importante trazer à discussão a afirmação de Kant sobre a dignidade da pessoa 

humana: “o homem – e, de uma maneira geral, todo o ser racional – existe como fim em si 

mesmo, e não apenas como meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade.” (KANT, 

2003). Sob a ótica da moral kantiana, a dignidade da pessoa representa considerar no outro a 

própria concepção humana em si, e não como ferramenta, instrumento para se obter um 

resultado, um plano para determinado fim.  
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Considera-se essencial então, respeito e consideração mútuos e recíprocos entre todos 

os homens, pois todos são iguais: dotados de dignidade e liberdade. 

No plano do Direito do Trabalho, considera-se que: trabalho digno é aquele que 

promove a própria dignidade da pessoa no exercício de sua função. Ou seja, um trabalho que 

leve a sério a expressão pura da dignidade: respeito e consideração ao trabalhador. 

 

“No âmbito da vida real, o trabalho deve revelar o homem em sua dimensão maior 

de ser humano. Por essa razão, o eixo teórico do texto ora formulado parte do 

pressuposto de que o trabalho, enquanto direito universal fundamental, deve basear-

se no referencial axiológico da dignidade do ser humano.” (DELGADO, 2011) 

 

Assim, faz-se evidente que o ser humano não é um simples objeto do trabalho, não é 

um instrumento, mas é uma pessoa que merece respeito e valor condizentes com sua 

dignidade. 

 

3. O empregado doméstico sobre a ótica do Direito do Trabalho 

 

As raízes do trabalho doméstico vinculam-se ao colonialismo e a escravidão. Mais que 

uma relação de trabalho, a escravatura maculou e refletiu negativamente nos conjuntos de 

valores da sociedade brasileira, que, reiteramos, ainda marcam a conjuntura da sociedade 

atual. 

Durante o período colonial, o Brasil utilizou-se de trabalhos escravos, geralmente de 

negros trazidos do continente africano, para realizar o trabalho doméstico, o qual era 

apercebido com muita desonra e desprezo pela sociedade à época. Os escravos domésticos: 

homens, mulheres e crianças eram escolhidos pelo Senhor do Engenho avaliando-se pela 

aparência: melhor asseio e força. Possuíam muitas funções, as quais eram executadas 

exaustivamente, tais como: amas de leite, costureiras, mucamas, pajens, cozinheiros e 

mensageiros. 

Com a promulgação da Lei Áurea em 1888, que extinguiu a escravidão no país, 

passou-se a abordar um novo tipo de relação trabalhista no Brasil. Põe-se fim, formalmente, 

ao trabalho forçado e não-remunerado, passando os escravos a ser detentores de direitos e 

deveres como cidadãos. 

Porém, nesse contexto, os escravos recém-libertos, analfabetos e desinformados, não 

possuíam condições econômicas, e até mesmos sociais para se estabilizarem no mercado 

sobre a percepção capitalista. Assim, muitos deles continuaram trabalhando para seus antigos 
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senhores, tratados como serviçais nas grandes casas. Corrobora-se então, desse trabalho 

informal, a ideia de discriminação do trabalho doméstico, a concepção de inferioridade e o 

pleno desvalor.  

A realidade nesse contexto histórico pós abolição da escravatura, era de um trabalho 

realizado por mulheres, homens e crianças por longas horas de duração, com raros ou nenhum 

dia de folga, sem possibilidade de ascensão social. 

O estigma sobre o empregado doméstico perdurou por muitos funestos anos. A ideia 

de marginalização e opressão dos trabalhadores sobressaia aos seus direitos e garantias. A fim 

de melhorar essa condição, e solidificar direitos aos empregados domésticos, promulga-se a 

Lei 5879/1972, que estabelece em seu artigo 1º: “Ao empregado doméstico, assim 

considerado aquele que presta serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à 

pessoa ou à família no âmbito residencial destas, aplica-se o disposto nesta lei.” 

Dessa concepção, pode-se interpretar como empregado doméstico é aquele que 

executa uma função (das mais variadas possíveis) ao prestar serviço nas dependências de uma 

família, a uma pessoa, ou a pessoas que vivem de maneira comunitária. 

A Lei 5879/1972 traz em seu bojo uma disposição própria sobre a categoria dos 

empregados domésticos, porém os direitos e garantias ao trabalhador doméstico não foram 

assegurados de maneira plena e eficaz. Destaca-se 

 

“Apenas no início da década de 1970, com a Lei nº 5879, de 11.12.1972 é que a 

categoria adquiriu um mínimo de cidadania jurídica. Cidadania mínima, entretanto, 

uma vez que a Lei nº 5879 não mais do que, praticamente, apenas formalizava a 

exclusão, ao não estender inúmeros direitos trabalhistas clássicos à categoria 

doméstica (o diploma legal fixou a pertinência da assinatura de CTPS, inserção na 

Previdência Social e férias anuais remuneradas de 20 dias úteis, silenciando-se, por 

exemplo, sobre o salário mínimo, irredutibilidade salarial, 13ºsalário, aviso-prévio, 

descanso semanal remunerado, garantia à gestante, etc.) (DELGADO, 2013).” 

 

A Constituição de 1988 garantiu à categoria doméstica mais alguns direitos do que os 

alcançados com a lei específica, compreendendo oito parcelas, as quais são: salário mínimo, 

irredutibilidade salarial, 13º salário, repouso semanal remunerado, gozo de férias anuais 

remuneradas, licença à gestante, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e 

aposentadoria ( art 7º, CR 88). O mesmo dispositivo traz ainda referência à integração à 

previdência social. 
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Com o disposto na Lei 10.208/2001 permitiu-se ao empregador, por ato voluntário e 

facultativo, estender o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) a seu empregado 

doméstico. 

A Lei 11324/2006 ampliou um pouco mais os direitos dos trabalhadores domésticos, 

com o descanso semanal remunerado (art 9º); garantia de emprego à gestante desde a 

confirmação de gravidez até cinco meses após o parto (art 4º-A, Lei 5859/72 conforme Lei nº 

11324/2006).  

Grande marco no Direito do Trabalho relacionado à categoria de empregados 

doméstico, foi a EC Nº72/2013, que consagrou rol extenso de novos direitos. Publicada em 03 

de abril de 2013, foi um ponto auge na inclusão dos domésticos no âmbito jurídico. Demarcou 

o direito dos empregados relacionados, a título ilustrativo: duração do trabalho; tutela à saúde 

e segurança do trabalho; seguro contra acidentes de trabalho; negociação coletiva, garantia do 

salário com proteção na forma da lei; duração do trabalho normal não superior a 8 horas e 44 

semanais; remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal; 

redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas, saúde, higiene e segurança; 

reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho; proibição de diferença de 

salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou 

estado civil; proibição de qualquer discriminação relacionada a salário e critérios de admissão 

do trabalhador portador de deficiência. 

Ainda existem parcelas que dependem de regulamentação legal, tais como a relação de 

emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei 

complementar, que preverá a indenização compensatória; seguro desemprego em caso de 

desemprego involuntário; fundo de garantia por tempo de serviço; remuneração do trabalho 

noturno superior ao diurno, salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de 

baixa renda nos termos da lei, assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o 

nascimento até cinco anos de idade em creches e pré-escolas; seguro contra acidentes de 

trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando 

incorrer em dolo e culpa. 

Destarte, se enfrentam dificuldades como, a jornada de trabalho, adicional noturno e 

horas extras, visto que a fiscalização dos horários de trabalho é complexa, pois muitos 

empregados domésticos dormem na casa dos patrões e não trabalham o tempo todo. Ou o 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço que continua sendo facultativo empregador. Embora 
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ainda existam lacunas no Direito, resguardar a igualdade de direitos aos trabalhadores das 

mais diversas categorias é o próprio reflexo do amparo aos direitos fundamentais, e 

consequentemente, o respeito à vida digna do cidadão. 

 

Delgado categoricamente aduz: 

 

“O sentido da Emenda Constitucional n.72/13 foi o de promover, ao máximo, a 

cidadania trabalhista, previdenciária e institucional em favor dos empregados 

domésticos, porém sem perda da especificidade normativa que deve presidir a 

regência jurídica das relações de emprego nesse segmento especializado do mundo 

laboral. Nesse quadro. A aplicação da CLT e demais diplomas jurídicos-trabalhistas 

aos trabalhadores domésticos realiza-se em harmonia e respeito à determinação do 

novo parágrafo único do art 7º da Constituição, na medida da compatibilidade de 

regras e institutos jurídicos.” (GODINHO, 2014) 

 

A Emenda Constitucional nº 72/2013 elimina resquícios, ao menos formalmente, da 

época da escravidão que permaneciam, refletindo maior preocupação do legislador com 

direitos da categoria doméstica, com respaldo em segurança jurídica.   Valorizar 

profissionalmente uma categoria, corrigindo desigualdades, equiparando às dos demais 

trabalhadores, é respeitar a dignidade da pessoa humana. 

 

4. Sobre um viés social: uma nova vertente de escravidão 

 

Com o advento da Lei Áurea, a escravidão terminou formalmente, porém ela ainda 

pode ser encontrada sobre uma nova roupagem, ela está refugiada em grandes e luxuosos 

apartamentos e casarões.  

Os empregados domésticos, em especial as mulheres que trabalham nessas soberbas 

casas, comparam-se às escravas que viviam na Casa Grande nos tempos de Colônia. As 

empregadas domésticas, nas grandes metrópoles, possuem no local aonde trabalham, um 

quartinho, em geral pequeno e humilde com um banheiro estreito aos fundos. Um contraste 

imenso relacionado aos enormes e extravagantes cômodos da casa do patrão. 

O contraste continua, diferencia-se o máximo de aspectos possíveis entre patrão e 

empregado. Há uma entrada para o patrão – a principal; e uma dos fundos, para os 

empregados – a de serviço. Há um elevador próprio para o patrão, e aquele subalterno, que 

continuamente estraga – o de serviço. Uma cozinha própria também marca essa desigualdade, 

local exclusivo para alimentação dos domésticos, bem longe da mesa principal do 
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empregador. Jamais pode um empregado doméstico sentar-se à mesa com seus patrões 

durante uma refeição. É nítida e latente a segregação. 

Mais que as grandiosas diferenças existentes no espaço físico, o tratamento dispensado 

do patrão aos seus empregados, delimita bem essa relação manchada pela desigualdade, 

indiferença e frieza. As agressões físicas e morais por parte do empregador contra seus 

empregados são constantes. Muitas vezes, tais ilicitudes ficam abafadas pelo medo de a 

empregada perder o seu trabalho, de perder seu quartinho e seu prato de alimentação. 

Enquanto esse medo se prolifera, a dignidade da pessoa humana, princípio consagrado pela 

Constituição da Republica, e aqui comentado por nós, esvai-se por completo.  

Os patrões tratam seus empregados domésticos como “coisa”, como um bem seu, o 

qual deve servir seu “amo” sem restrições. Em especial as diaristas: as meninas, moças e 

mulheres que saem de suas cidades e vão para bem longe para realizar o “serviço de casa” na 

residência dos outros, muitas vezes de um familiar rico, aonde serão desprezadas e mal 

tratadas.  É essa a grande crítica que se faz. A ilicitude acobertada por um trabalho regular.  

Pode-se ilustrar com fases delimitadas pelo ranço do preconceito, as quais são comuns 

dentro dos ambientes de trabalho dos empregados domésticos, proferidas pelos patrões: “É 

pobre, mas tem caráter. Nunca sumiu nada lá em casa.”; “Combinei uma coisa com ela e ela 

não veio. Tinha que ser esse povinho do Nordeste”; “Não é que nem nós, que tivemos 

criação”; “Ela não quis trocar a folga. Disse que tinha viagem marcada. Esse povinho agora 

viaja!”; “Ela me disse que não quer dormir mais no quartinho, porque lá é fechado e não tem 

janela. Lá na favela dela, também não deve ter!” 

São esses aspectos carregados de simbolismo que, de modo áspero, revelam a 

verdadeira sociedade. Estaria presente o Direito? E a Emenda Constitucional n°72 de 2003 

seria capaz de modificar essa realidade? Invariavelmente, não. Não é bastante e suficiente 

uma legislação que revele mais direitos às categorias menosprezadas e marginalizadas. É 

necessária a mudança de mentalidade, de concepção, para extirpar definitivamente essa 

escravidão que se prolifera dantescamente no interior dessas casas, no silêncio das meninas, 

no olhar triste e cheio de rejeição. 

Politicas públicas e movimentação Estatal não são suficientes para que haja o respeito 

aos direitos fundamentais, as liberdades e garantias, e a própria dignidade humana na pessoa 

do trabalhador. É necessário tratar as pessoas como um fim em si mesmo, não como 

instrumento para obtenção de vantagens.  
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Ilustra bem o exposto, a grande letra do músico e poeta Jorge Aragão: 

 

Identidade – Jorge Aragão 

Elevador é quase um templo 

Exemplo pra minar teu sono 

Sai desse compromisso 

Não vai no de serviço 

Se o social tem dono, não vai... 

Quem cede a vez não quer vitória 

Somos herança da memória 

Temos a cor da noite 

Filhos de todo açoite 

Fato real de nossa história 

(2x) 

Se o preto de alma branca pra você 

É o exemplo da dignidade 

Não nos ajuda, só nos faz sofrer 

Nem resgata nossa identidade 

Elevador é quase um templo 

Exemplo pra minar teu sono 

Sai desse compromisso 

Não vai no de serviço 

Se o social tem dono, não vai... 

Quem cede a vez não quer vitória 

Somos herança da memória 

Temos a cor da noite 

Filhos de todo açoite 

Fato real de nossa história 

(2x) 

Se o preto de alma branca pra você 

É o exemplo da dignidade 

Não nos ajuda, só nos faz sofrer 

Nem resgata nossa identidade 

Elevador é quase um templo 

Exemplo pra minar teu sono 

Sai desse compromisso 

Não vai no de serviço 

Se o social tem dono, não vai... 

Quem cede a vez não quer vitória 

Somos herança da memória 
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Temos a cor da noite 

Filhos de todo açoite 

Fato real de nossa história 

 

5. Considerações Finais 

 

De certo, há uma evolução notável nos direitos apercebidos pela categoria doméstica 

frente ao ordenamento jurídico brasileiro. As conquistas são efeito de uma luta contínua, 

duradoura e incessante.  

Reconhecer no trabalho dos empregados domésticos - em especial no das diaristas, a 

dignidade e respeito que qualquer outro labor merece, é se fazer justiça de forma digna de 

louvor. É traçar a liberdade de auto determinar-se como garantia fundamental a todos os 

trabalhadores. 

O Direito tem com um dos seus primórdios essenciais a tutela das garantias 

fundamentais do indivíduo, essas que por sua vez, se solidificam e fluem na dinâmica social. 

A PEC das domésticas (Emenda Constitucional 72/2003) marca um paradigma de mudanças: 

a nova convicção de um olhar mais atento do Estado para com esses grandes trabalhadores. 

Como mencionado, não basta a alegoria do Estado, mas uma mudança eficaz também da 

mentalidade dos envolvidos, sejam os empregadores ou os próprios empregados. Todos 

destinatários da norma legal. Imprescindível é a valorização do exercício laborativo.  

O Direito do Trabalho como um todo coordenado, se articula com princípios, regras e 

institutos que delimitam as relações de trabalho. É exatamente essa relação que quer fazer-se 

harmoniosa, como núcleo basilar, a fim de se marcar num viés democrático de direito, 

evitando-se uma abordagem opressora e violadora de direitos fundamentais. 

Percebe-se pelo exposto no decorrer desse estudo, que os empregados domésticos são 

carecedores de uma proteção especial do Estado, para que a própria dignidade da pessoa 

humana seja respeitada, com todos os reflexos sociais que dela acarretam. Dessa forma, 

mudanças jurídicas e na mentalidade dos cidadãos, conjuntamente, serão capazes de eliminar 

completamente o ranço da escravidão mascarada. 
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O Despontar da Liberdade em KANT 

 

Paulo César Pinto de Oliveira
71

 

 

“Mineiros, o primeiro compromisso de Minas 

é com a liberdade. [...] Liberdade é o outro 

nome de Minas” (NEVES, 1983). 

 

 

RESUMO O presente trabalho pretende analisar a disciplina conferida por Kant à liberdade, 

elemento fundamental de sua Filosofia Prática ou Moral. A liberdade aparece já na Crítica da 

Razão Pura, mais especificamente na Dialética Transcendental, em seu sentido negativo, ou 

seja, causa sui, independente da causalidade sensível, que norteia o mundo dos fenômenos. 

Contudo, pelo fato de o homem ostentar tanto a natureza sensível como a inteligível, a 

liberdade desenvolve-se como espontaneidade ou autonomia da vontade, capacidade de a 

razão pura prática agir por representação de regras ou por princípios, possibilitando uma 

Metafísica dos Costumes, não sujeita às solicitações do mundo empírico. É Kant, portanto, o 

ponto de chegada da Filosofia do Sujeito ilustrada, em que a razão é elevada ao plano máximo 

da reflexão filosófica.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Liberdade; causalidade; autonomia da vontade; lei moral.  

 

El Ascenso de la Libertad en Kant 

 

RESUMEN Este trabajo tiene como objetivo analizar la disciplina dada por Kant a la 

libertad, elemento fundamental de su Filosofía Práctica o Moral. La libertad aparece ya en la 

Crítica de la Razón Pura, más concretamente en la Dialéctica Trascendental, en su sentido 

negativo, es decir, causa sui, independientemente de la causalidad sensible, que guía al 

mundo de los fenómenos. Sin embargo, debido a el hombre soportar tanto la naturaleza 

sensible como inteligible, la libertad se desarrolla como la espontaneidad o la autonomía de 

la voluntad, la capacidad de la razón pura-práctica para actuar por representación de reglas o 

principios, permitiendo una Metafísica de los Costumbres, no sujeto a las solicitudes de lo 

mundo empírico. Por lo tanto, Kant es el punto de llegada de la Filosofía del Sujeto ilustrada, 

en el que la razón se eleva hasta el nivel máximo de la reflexión filosófica. 

 

 

PALABRAS-CLAVE: Libertad; causalidad; autonomía de la voluntad; ley moral. 
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1. Apresentação 

 

O presente trabalho tem o objetivo de analisar, em linhas breves, introdutórias, e, por 

isso, não definitivas, como a liberdade aparece na filosofia kantiana a partir da Dialética 

Transcendental, situada na Crítica da Razão Pura, em sentido negativo, ou seja, como 

causalidade independente do mundo dos fenômenos, para, a partir da Filosofia moral do 

mestre de Königsberg, desenvolver-se enquanto espontaneidade, ou princípio constitutivo do 

agir moral, possibilitando a existência da uma Metafísica dos Costumes, racionalmente 

construída. Assim, intenta-se introduzir a temática da liberdade como componente central na 

obra do pensador ícone da Ilustração alemã. 

 

 

2. Introdução 

 

A filosofia kantiana, ou o Criticismo transcendental, é concebida como o ponto de 

chegada da Filosofia da reflexão ou do sujeito
72

. Como afirma Salgado (1986, p. 81), por ser 

reflexiva, é ela um movimento de interiorização, “que começa na Crítica da Razão Pura, 

através do conceito de fenômeno, cuja matéria é já algo que se dá no sujeito e se aprofunda no 

mesmo sujeito, distanciando-se cada vez mais do externo, pela aplicação sucessiva das formas 

a priori da sensibilidade e do entendimento”. 

Dita interiorização, ancorada na racionalidade, possibilita que Kant seja vislumbrado 

como filósofo ícone da Ilustração, movimento que, durante, sobremaneira, o século XVIII, 

elevou o indivíduo ao centro da reflexão filosófica. Mais uma vez recorre-se a Salgado: 

 

A Ilustração aguça a preocupação com o indivíduo, considerado como ser racional, e 

pretende elevá-lo da “incapacidade culposa”, em que vive, ao plano da maioridade 

(Kant), integrá-lo num todo em que, de certa forma, o iguala a todos os demais, 

enfim, a restaurar a dignidade da razão e a sua força infinita na vida teórica e prática 

do homem. A Ilustração é, pois, o movimento cultural que pretende fazer com que o 

homem assuma a autonomia no pensar para, como no período clássico, desvincular-

se da forma mítica de representar a realidade, pensando-a reflexivamente. É a 

descoberta da razão pelo modelo científico moderno, tal como, de modo mais 
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radical, ocorreu com a descoberta da razão pelos gregos, na forma do saber 

filosófico (SALGADO, 1996, p. 292-3). 

 

O criticismo, desse modo, não se indaga a respeito da essência das coisas, seus 

fundamentos, como se procedia no período da metafísica do objeto (cultura greco-romana e 

cristã [SALGADO, 2006, p. 01]), mas, sim, indaga-se a respeito das condições de 

possibilidade de conhecimento da própria razão. A Filosofia, que já era crítica (em relação ao 

ser, seu objeto), passa, em Kant, a ser crítica em relação à razão, tendo que justificar os seus 

princípios primeiros (TRAVESSONI GOMES, 2004, p. 94). Desse modo, a razão, que marca 

indelevelmente a civilização ocidental, realiza o seu próprio julgamento, com intuito de 

verificar os limites da sua possibilidade de conhecer (SALGADO, 1986, p. 85). 

Na Crítica da Razão Pura, Kant (1985) procura demonstrar como é possível a 

existência de uma Física Pura, através do juízo sintético a priori, de modo que as condições 

de possibilidade do conhecimento se dão de forma transcendental. Como afirma Travessoni 

Gomes (2004, p. 96), o conhecimento transcendental é aquele que se dirige, portanto, não a 

uma matéria em específico, mas às suas condições de possibilidade, que são a priori. 

Já na Crítica da Razão Prática (1989), bem como na Fundamentação da Metafísica 

dos Costumes (2008), Kant se dedica a construir o edifício de uma racionalidade prática, livre 

das inclinações sensíveis, a partir da pedra de toque de uma moralidade a priori: a liberdade. 

A liberdade aparece, já na Crítica da Razão Pura, na Dialética Transcendental, na 

Seção da Cosmologia Racional, como antinomia, cuja contradição centra-se no embate entre 

a estrita determinação causal do mundo e a existência de uma causa livre ou causa sui. Tal 

liberdade, concebida negativamente, como independência em relação à natureza, alia-se a sua 

concepção positiva, ou espontaneidade, em que, já no seio da Fundamentação e da Crítica da 

Razão Prática, a liberdade é vislumbrada como autonomia da vontade, ou a capacidade de o 

sujeito moral agir por princípio, ou por representação das leis advindas, apenas, da razão pura 

prática: 

 

O conceito de liberdade como espontaneidade e negatividade é desenvolvido na 

Crítica da Razão Pura, onde a ideia de liberdade aparece como ideia transcendental 

(não-psicológica ou empírica), ou seja, “como conceito da espontaneidade absoluta 

da ação”. Mesmo na Grande Crítica, Kant já deixa transparecer o conceito de 

espontaneidade e de autonomia (que desenvolverá mais tarde), ao entendê-lo como 

um conceito positivo da liberdade a par do conceito meramente negativo (concebido 

como independência com relação às condições empíricas) por ele apresentado como 

conceito prático de liberdade no seu primeiro momento (SALGADO, 1986, p. 242-

3). 
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Liberdade em sentido negativo e em sentido positivo, causa livre da causalidade 

natural e autonomia da vontade, capacidade de elaborarem-se princípios constitutivos do agir: 

são as esses momentos centrais que se remeterá a presente exposição. 

 

3. A Crítica da Razão Pura: conhecimento como síntese 

 

O objetivo da primeira Grande Crítica, como já dito acima, é estabelecer as bases de 

um conhecimento transcendentalmente formado, ou seja, que parta de elementos da 

sensibilidade, mas que encontre no sujeito transcendental as suas condições de possibilidade, 

fundadas na pré-existência de elementos a priori, anteriores à experiência sensível: 

 

Embora todo o nosso conhecimento tenha início na experiência, não significa que 

todo ele provenha daí. Certamente que há conhecimentos hauridos na experiência, 

que se traduzem em juízos sintéticos, em que o predicado se acrescenta ao sujeito, 

enriquecendo-o, tendo como base desse enriquecimento a experiência; juízos 

válidos, portanto, unicamente nos domínios desta e apenas particulares e 

contingentes. Ao lado destes, ao jeito tradicional, apresenta Kant os juízos 

analíticos, em que o predicado não é mais do que uma nota extraída por análise da 

própria noção do sujeito e deste modo explicitada. [...] Com estes juízos explicita-se 

o já implicitamente sabido, mas não se criam conhecimentos novos. São contudo a 

priori. Mas um saber autêntico não pode se procurar neste tipo de juízos. O a priori 

que se busca diz respeito à estrutura do sujeito, a qual torna possível a experiência 

(MORUJÃO, 1985, p. XI-XII). 

 

O conhecimento, em Kant, assim, necessita da presença de dois elementos 

inafastáveis: o material advindo da sensibilidade e as estruturas a priori, presentes no sujeito 

transcendental, que são anteriores a qualquer experiência possível. É na síntese destes 

elementos que se forma o juízo ou conceito. 

A Crítica da Razão Pura inicia-se com o tratamento deste material sensível, 

denominado por Kant de intuições sensíveis. As intuições sensíveis encontram-se atreladas a 

uma faculdade da razão, denominada sensibilidade ou faculdade das intuições. Todavia, Kant 

introduz uma distinção essencial em sua gnoseologia: fenômeno e noumenon. 

Para Kant, só é possível conhecer aquilo que se apresenta ao sujeito cognoscente, 

aquilo que se apresenta na sensibilidade, e que é capaz de ser ordenado por esta, 

transmutando-se em intuições sensíveis: o fenômeno. 

Já o noumenon é aquilo que não se apresenta à sensibilidade: a coisa em si, que, 

justamente por não se apresentar como intuição sensível, não é passível de ser objeto de 
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conhecimento – afastando, assim, a premissa clássica da Metafísica especial de Wolff, mestre 

de Kant (HEIDEGGER, 2012, p. 110-1)
73

.  

Fenômeno é aquilo que se apresenta ao sujeito cognoscente - o objeto indeterminado 

da intuição (MORUJÃO, 1985, p. XII): “O ponto de partida do conhecimento é a sensação, 

isto é, a impressão produzida por um objeto na sensibilidade. A intuição que assim se 

relaciona a seu objeto por intermédio da sensação chama-se intuição empírica; e se chama 

fenômeno o objeto dessa intuição empírica” (PASCAL, 2007, p. 50). 

Os dados sensíveis – sensações - ou matéria do fenômeno, são, ainda, desordenados, 

carentes de uma organização, concedida pela forma do fenômeno – formas a priori da 

sensibilidade – espaço e tempo – desenvolvidas por Kant na primeira parte da Crítica da 

Razão Pura: a Estética Transcendental. 

Uma vez organizada pelas formas a priori da sensibilidade, as sensações originam as 

intuições sensíveis: 

 

Nele [fenômeno] se distingue a matéria (correspondente à sensação, aos múltiplos 

dados sensoriais) e a forma, que ordena a matéria segundo diferentes modos e 

perspectivas. Se a matéria de todo o fenômeno é dada a posteriori, a forma 

ordenadora processa-se a dois níveis; a um nível inferior opera a forma a priori da 

sensibilidade (o espaço e o tempo), puramente receptiva e espontânea, que nos 

fornece uma representação; esta, por sua vez, é matéria para a síntese a priori do 

entendimento, unificadora de representações sob a forma de objeto (MORUJÃO, 

1985, p. XII-XIII). 

 

Contudo, as intuições sensíveis ainda não são o juízo: elas precisam ser submetidas ao 

segundo plano ou faculdade da razão - ao entendimento, ou faculdade dos conceitos: “Para 

que se chegue aos juízos, Kant afirma que é necessária a passagem das intuições para o 

entendimento, onde elas serão pensadas pelas formas a priori do entendimento, que são as 

categorias. Estas serão estudadas na Analítica Transcendental, a qual cuidará da faculdade de 

pensar” (SALGADO, 2008, p. 19). 

As intuições sensíveis são submetidas às formas a priori do entendimento, as 

categorias, apresentadas por Kant na Analítica Transcendental da Crítica da Razão Pura. 

A Analítica Transcendental, juntamente com a Dialética Transcendental, compõem a 

chamada Lógica Transcendental. A Lógica Transcendental difere da Lógica Geral: esta “trata 

apenas das formas do entendimento, não se preocupando com o conteúdo” (SALGADO, 
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1986, p. 100). Todavia, segundo nos adverte Salgado (1986, p. 100-1), há uma outra 

modalidade de Lógica que, além de tratar do conteúdo do conhecimento, permite discutir a 

origem destes, enquanto não atribuída a objetos: a Lógica Transcendental: 

 

A Lógica Transcendental é a ciência que determina a origem, a extensão e o valor 

dos conhecimentos a priori. Transcendental é todo conhecimento pelo qual nós 

conhecemos serem certas representações (intuições ou conceitos) aplicadas a priori 

ou pelo qual conhecemos como são possíveis a priori. Daí que “a priori” não é 

exatamente transcendental. Transcendental quer dizer possibilidade, ou uso “a 

priori” do conhecimento. O espaço, por exemplo, não é transcendental; mas o 

conhecimento da origem ou da possibilidade de certas representações se referirem a 

priori aos objetos da experiência é que é transcendental (SALGADO, 1986, p. 100-

1). 

 

A Analítica Transcendental é aquela que fornecerá a fundamentação aos conceitos 

puros do entendimento. Segundo Salgado, pode ela ser dividida em duas modalidades: 

 

Pode ser dividida segundo trate dos conceitos do entendimento, ou dos juízos 

fundamentais, isto é, dos princípios a priori do entendimento. No primeiro caso, 

temos a analítica dos conceitos, em que serão deduzidos os conceitos puros do 

entendimento, que são os elementos dos quais todos os outros se compõem. No 

segundo caso, a analítica dos princípios, em que se deduz “certo número de 

proposições fundamentais”, absolutamente a priori (SALGADO, 1986, p. 101). 

 

A Analítica dos conceitos, então, dedica-se aos conceitos puros do entendimento, ou 

categorias a priori do conhecer. 

O entendimento é a faculdade capaz de pensar, ou formar juízos: 

 

Entendo por função a unidade da acção que consiste em ordenar diversas 

representações sob uma representação comum. [...] O entendimento não pode fazer 

outro uso destes conceitos a não ser, por seu intermédio, formular juízos. Como 

nenhuma representação, excepto a intuição, se refere imediatamente ao objecto, mas 

a qualquer representação (quer seja intuição ou mesmo já conceito). O juízo é, pois, 

o conhecimento mediato de um objecto, portanto a representação de uma 

representação desse objecto (KANT, 1985, p. 102). 

 

Assim como o conceito promove unidade às representações no juízo, as categorias do 

entendimento promovem unidade às intuições sensíveis: “A mesma função, que confere 

unidade às diversas representações num juízo, dá também unidade à mera síntese de 

representações diversas numa intuição; tal unidade, expressa de modo geral, designa-se por 

conceito puro do entendimento” (KANT, 1985, p. 110). 

Os conceitos puros do entendimento, ou categorias, assim, conferem unidade às 

intuições sensíveis: 

 

Deste modo, originam-se tantos conceitos puros do entendimento, referidos a priori 

a objetos da intuição em geral, quantas as funções lógicas em todos os juízos 
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possíveis que há na tábua anterior; pois o entendimento esgota-se totalmente nessas 

funções e a sua capacidade mede-se totalmente por elas. Chamaremos a estes 

conceitos categorias, como Aristóteles, já que o nosso propósito é, de início, idêntico 

ao seu, embora na execução dele se afaste consideravelmente (KANT, 1985, p. 110). 

 

A unidade entre as categorias do entendimento e as intuições sensíveis permite a 

formação do conceito ou juízo, agora que como instância gnoseológica: 

 

Para isso, então, Kant retorna ao seguinte: sendo o entendimento a verdadeira 

faculdade de julgar, toda e qualquer coisa originada por ele somente pode ser vista 

como sendo um juízo. Aí, ao “reduzir a juízo todas as ações do entendimento”, Kant 

encontra o princípio comum por ele pretendido: o juízo (SALGADO, 2008, p. 34). 

 

O raciocinar, dessa forma, pode ser identificado com o julgar: “Efetivamente, 

raciocinar é compreender uma proposição particular sob uma condição geral que a contém, 

juntamente com muitas outras. Raciocinar é, pois, julgar, mas tomando por matéria não as 

representações, mas as proposições; portanto, é levar mais longe a busca da unidade do que 

com só o entendimento” (PASCAL, 2007, p. 91). 

Já na Analítica dos Princípios, Kant introduz a razão propriamente dita, enquanto 

faculdade das ideias, em um plano superior ao entendimento, enquanto faculdade dos 

conceitos. 

A razão, em Kant, assume dois significados: um, mais estrito, confundindo-se com o 

entendimento, ou capacidade de formar conceitos; e outro, em sentido mais amplo, que 

fornece os princípios a priori, que ostentarão dupla função: regulatória ou constitutiva: 

 

Enquanto na acepção tradicional, a razão ou entendimento é a faculdade de criar 

conceitos, pouco importando a sua origem, se empírica (Aristóteles) ou não (Platão), 

para Kant a razão, em sentido amplo, envolve também o entendimento, mas somente 

na medida em que ele cria conceitos a priori, isto é, que têm origem nele mesmo e 

não na experiência. [...] É também [a razão] a faculdade dos princípios do 

conhecimento a partir dos princípios (cognitio ex principiis), não de fatos empíricos 

(cognitio ex datis) (SALGADO, 1986, p. 132). 

 

Os princípios da razão atuam, inicialmente, como elementos de organização das 

intuições sensíveis e da redução destas aos juízos. Entretanto, é inevitável que a razão não se 

contente apenas com esse uso regulatório, buscando uma função constitutiva, que a incentiva 

a ultrapassar a barreira do conhecimento sensível (do empírico): 

 

O entendimento, como o espírito de que faz parte, não é razoável. Ele não é sequer 

capaz de determinar seus próprios limites. Portanto, irá naturalmente ultrapassar seu 

uso empírico – sua aplicação aos dados da sensibilidade por intermédio do 

esquematismo – e cair em um uso transcendental. Este consiste em reportar um 

conceito “às coisas em geral e em si, ao passo que o uso empírico o refere 

simplesmente aos fenômenos, quer dizer, a objetos de uma experiência possível”. 
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Não nos enganemos. Kant não entende o “transcendental” como algo que procede de 

uma condição de possibilidade da experiência. O termo, nesse contexto, designa 

uma inclinação do entendimento para transcendência, inclinação inevitável, porém 

ilegítima (DEKENS, 2008, p. 69). 

 

A busca do conhecer para além do sensível não pode gerar conhecimento verdadeiro, 

pois se prescindiu do material da sensibilidade. Tal conhecimento só pode ser aparente, 

surgindo o que Kant chama de ideia: 

 

Quando a razão busca o conhecimento totalmente independente da 

experiência possível, o resultado é a criação da idéia, uma realidade aparente 

(Schein), que se mostra à razão como coisa em si. O conceito puro que tem origem 

só no entendimento sem a participação das intuições é chamado noção. Quando essa 

noção se torna transcendente, ultrapassando toda possibilidade de experiência, tem-

se a idéia ou conceito da razão. A idéia é, portanto, criada pela faculdade da razão, 

como o conceito é produto do entendimento aliado à sensibilidade (TRAVESSONI 

GOMES, 2004, p. 102-3). 

 

A sede precisa de tratamento da ideia é a Dialética Transcendental. 

 

 

4. A Dialética Transcendental e as Ideias 

 

Conforme dito supra, a Lógica Transcendental é aquela que se dedica às formas do 

entendimento enquanto estas se destinam a avaliar as experiências possíveis. Todavia, a razão 

não se contenta em julgar sinteticamente, ultrapassando a experiência possível em direção às 

ideias. Tal uso da Lógica é, assim, ilegítimo para as suas pretensões iniciais: 

 

Ora, é grande a tentação de estender o uso da lógica, tomando-a por instrumento 

capaz de ampliar os nossos conhecimentos. Mas tal uso é evidentemente um abuso, 

conduzindo a raciocínios desprovidos de valor objetivo, quais os argumentos que 

Aristóteles chamava dialéticos, em oposição aos raciocínios demonstrativos, por ele 

estudados nos Segundos Analíticos. Assim, com base no vocabulário aristotélico, 

pode-se entender por Analítica uma lógica da verdade, e, por Dialética, uma lógica 

da aparência [...] (PASCAL, 2007, p. 63-4). 

 

Uma vez que a razão, no plano da faculdade das ideias, prescinde do material da 

sensibilidade para formar juízos, estes não mais podem ser tangidos pela verdade, gerando, 

apenas, conhecimento aparente. Esses raciocínios aparentes são tratados por Kant na Dialética 

Transcendental. 

 

Chamamos acima à dialética em geral uma lógica da aparência. [...] Não nos 

compete aqui tratar da aparência empírica (por exemplo, das ilusões ópticas) que 

apresenta o uso empírico das regras, aliás justas, do entendimento, mas onde a 
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faculdade de julgar é desviada pela influência da imaginação; aqui importa-nos só a 

aparência transcendental, que influi sobre princípios cujo uso nunca se aplica à 

experiência, pois nesse caso teríamos, pelo menos, uma pedra de toque da sua 

validade, mas que, contra todas as advertências da crítica, nos arrasta totalmente 

para além do uso empírico das categorias, enganando-nos com a miragem de uma 

extensão do entendimento puro (KANT, 1985, p. 295-6). 

 

Como afirma Denkens, a Dialética é uma crítica da razão desviada, aquela que crê 

conhecer o que não é cognoscível, aquela que se perde na divagação mística, apoiando-se em 

uma intuição intelectual ao mesmo tempo absurda e impossível (DENKES, 2008, p. 72). 

A Dialética Transcendental enquanto lógica da aparência, apresenta três finalidades 

básicas: 

Podemos, assim, considerar que a dialética transcendental tem ao menos três 

objetivos: estudar o funcionamento do espírito humano quando este se dispersa na 

aparência; reconhecer a importância da tendência natural do homem à metafísica; 

preparar para a abertura à prática que a segunda Crítica completará (DENKES, 

2008, p. 72). 

 

As ideias formadas pela Dialética Transcendental, levando-se em conta, como nos 

afirma Denkes (2008), esse conatural pendor metafísico da razão, rementem-se à noção de 

totalidade, totalidade esta das condições de um condicionamento dado, ou seja, referem-se ao 

incondicionado, que se encontra presente em três instâncias básicas: 

 

Por outras palavras, a primeira busca do incondicionado é a de um sujeito que outra 

coisa não seja senão sujeito, indo dar à idéia da unidade absoluta do sujeito 

pensante, ou seja, à idéia de alma. A segunda é a de causa que outra coisa não seja 

senão causa, indo culminar na idéia da unidade absoluta da série das condições do 

fenômeno, ou seja, na idéia de mundo. A terceira é a da determinação de todos os 

conceitos em relação a um conceito supremo que os englobe em sua totalidade; 

termina na idéia da unidade absoluta da condição de todos os objetos do pensamento 

em geral; na idéia de Deus (PASCAL, 2007, p. 94). 

 

Alma, mundo e Deus são as três modalidades de ideias que exsurgem da busca do 

ilimitado por parte da razão: 

 

Só há, portanto, três espécies destes raciocínios dialécticos, tantas quantas as ideias a 

que conduzem as suas conclusões. Nos raciocínios da primeira classe, do conceito 

transcendental do sujeito, que nada contém de diverso, infiro a unidade absoluta 

deste mesmo sujeito, do qual, desta maneira, não possuo qualquer conceito. A esta 

inferência dialéctica chamarei paralogismo transcendental. A segunda classe dos 

raciocínios sofísticos assenta no conceito transcendental da totalidade absoluta da 

série de condições de um fenómeno dado em geral; e do facto de, por um lado, ter 

sempre um conceito em si mesmo contraditório da unidade sintética incondicionada 

da série, concluo pela legitimidade da unidade, que de outro lado se lhe contrapõe e 

da qual, não obstante, também não possuo qualquer conceito. Ao estado da razão 

nestas inferências dialécticas darei o nome de antinomia da razão pura. Por fim, na 

terceira espécie de raciocínios sofísticos, da totalidade das condições necessárias 

para pensar objetos em geral, na medida em que me podem ser dados, concluo a 
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unidade sintética absoluta de todas as condições da possibilidade das coisas em 

geral; isto é, de coisas que não conheço pelo seu simples conceito transcendental 

infiro um ser de todos os seres, que conheço ainda menos por conceito 

transcendental e de cuja necessidade incondicionada não posso formar qualquer 

conceito. A este raciocínio dialéctico da razão darei o nome de ideal da razão pura 

(KANT, 1985, p. 326). 

 

Com a alma, sujeito enquanto totalidade, Kant, na Psicologia Racional, tem o intuito 

de unificar a categoria da substância: 

 

A psicologia racional, ao pôr a alma como incondicionado da síntese de todos os 

fenômenos do sentido interno, crê poder atribuir-lhe um certo número de qualidades: 

a alma é uma substância imaterial, simples e, portanto, incorruptível, numericamente 

idêntica, quer dizer, fonte de personalidade, espiritual, pois se encontra em comércio 

com o corpo. Essa metafísica indevida ultrapassa amplamente os limites do 

conhecimento legítimo. Podemos dizer do Eu penso que ele acompanha nossas 

representações, que assegura sua unidade. Todo o resto não é senão conhecimento 

vazio, já que não podemos, por definição, ter a experiência da simplicidade, da 

unidade da imaterialidade ou da espiritualidade (DENKES, 2008, p.75-6). 

 

Ao raciocínio dialético que pretende unificar a categoria da substância, Kant denomina 

paralogismo da razão pura: 

O paralogismo transcendental é um falso raciocínio que leva a uma ilusão inevitável, 

mas analisável. Essa ilusão é, aqui, o conceito fundamental da psicologia racional: a 

alma. Que se pode legitimamente dizer da expressão Eu penso? Podemos 

inicialmente afirmar que ela expressa a condição fundamental de todos os conceitos 

e de todo conhecimento, o que Kant chama de apercepção transcendental; podemos 

também dizer que temos uma intuição da alma pelo sentido interno, assim como 

tivemos uma do corpo pelo sentido externo. Mas entre a função lógica do sujeito 

transcendental e o conhecimento sensível daquilo que somos como alma e corpo não 

há lugar para um conhecimento do Eu penso. A psicologia racional é uma ilusão da 

ciência, pois pretende dizer alguma coisa sobre a alma como conceito racional, 

embora na realidade a simples posição do Eu penso seja seu único conteúdo 

verdadeiro (DENKES, 2008, p. 75). 

 

A ideia mundo, que pretende conferir unidade à categoria da causalidade, origina o 

raciocínio dialético denominado antinomia da razão pura prática, desenvolvida por Kant na 

Cosmologia racional, analisada infra. 

Por fim, a ideia Deus pretende unificar a categoria totalidade, ou seja, intenta conferir 

unidade incondicionada de todos os objetos possíveis do pensamento em geral, trabalhada por 

Kant na Teologia racional, em que se busca, através da razão, o ser supremo, a que se 

encontram subordinados todos os demais seres: 

 

Pois bem: é justamente a existência do ser supremo que a teologia racional intenta 

demonstrar. Podem reduzir-se a três as diferentes provas possíveis: a prova físico-

teológica conclui da existência deste mundo, tal como o conhecemos, para a 

existência de Deus; a prova cosmológica conclui, de uma existência qualquer, para a 
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existência de Deus; a prova ontológica, abstração feita de toda experiência, conclui 

para a existência de Deus à mão de simples conceitos(PASCAL, 2007, p. 105). 

 

Apresentadas as ideias que se originam dos raciocínios dialéticos, passa-se à análise 

específica da segunda, o mundo como totalidade, de onde exsurge a temática da liberdade em 

Kant. 

 

5. A Cosmologia Racional e a Liberdade  

 

A Cosmologia Racional se dedica a estudar a ideia de mundo enquanto totalidade. 

Nessa empreitada, a razão depara-se, ao sustentar um raciocínio dialético, com antinomias, 

em que as teses afirmam o ilimitado, ao passo que as antíteses afirmam o contrário. 

Percebem-se quatro grupos de antinomias, correspondentes às categorias: a) em relação à 

quantidade, o problema se refere aos limites do mundo no tempo e no espaço; b) em relação à 

qualidade, a questão é relativa à realidade do espaço; c) no que concerne à relação, o 

problema se refere à causalidade; d) em relação à modalidade, a questão abarca o problema da 

necessidade e da contingência do mundo (PASCAL, 2007, p. 97-8). 

Interessa, neste instante, o terceiro conflito ou antinomia, cujas teses e antíteses são 

anunciadas por Kant da seguinte maneira: 

 

Tese: A causalidade segundo as leis da natureza não é a única de onde podem ser 

derivados os fenómenos do mundo no seu conjunto. Há ainda uma causalidade pela 

liberdade que é necessário admitir para os explicar. Antítese: Não há liberdade, mas 

tudo no mundo acontece unicamente em virtude das leis da natureza (KANT, 1985, 

p. 406). 

 

Sobre a tese, conclui o filósofo da seguinte maneira: 

 

Consequentemente, temos de admitir uma causalidade, pela qual algo acontece, sem 

que a causa seja determinada por outra causa anterior, segundo leis necessárias, isto 

é, uma espontaneidade absoluta das causas, espontaneidade capaz de dar início por 

si a uma série de fenómenos que se desenrola segundo as leis da natureza e, por 

conseguinte, uma liberdade transcendental, sem a qual, mesmo no curso da natureza, 

nunca está completa a série dos fenómenos pelo lado das causas (KANT, 1985, p. 

408). 

 

Ao mesmo tempo em que, no mundo fenomênico, regido pelas leis da natureza, 

observa-se a causalidade imperando sobre o desdobrar dos efeitos, no plano transcendental, na 

razão, postula-se uma causa não-causada, mas que tem o condão de iniciar, de per si, uma 

série de causalidade - é a liberdade cosmológica: 

 



63 

 

 

 

Num sentido cosmológico, Kant define a liberdade como “sendo o poder de iniciar 

espontaneamente um estado, e cuja causalidade, pois, não está, por sua vez, como o 

requer a lei da natureza, sob outra causa que a determine quanto ao tempo”. A idéia 

de liberdade, enquanto origem da totalidade dos fenômenos em uma série, funda-se 

sobre a ilimitabilidade da própria idéia de razão. A extensão da categoria de 

causalidade até a idéia da espontaneidade de uma causalidade é especulativamente 

justificada pelo argumento de que a razão não pode encontrar no âmbito da 

experiência nenhuma totalidade absoluta das condições quanto à relação causal 

(ROHDEN, 1981, p. 103). 

 

Todavia, a ideia de liberdade não poder estabelecer suas raízes no edifício teórico da 

gnoseologia de Kant, como adverte Rohden: 

 

Desde o ponto de vista teórico-gnosiológico, contudo, o procedimento da razão 

especulativa é ilegítimo por diversos motivos: em primeiro lugar, porque 

objetivamente a idéia de liberdade pode ser somente negativa, enquanto não toma 

nada emprestado da experiência e não pode ser provada pela mesma; em segundo 

lugar, porque a pretensão de ampliar a experiência até o incondicionado pode com o 

mesmo direito levar à reinvindicação contrária, de explicar o mundo como um todo 

ilimitado da causalidade natural, isto é, ambas as representações são igualmente 

transcendentes e antinômicas; em terceiro lugar, porque o princípio de razão 

suficiente, que é utilizado como motivo para a extensão da categoria da causalidade, 

somente pode encontrar aplicação na experiência. O erro lógico que se encontra à 

base da formação da idéia especulativa de liberdade consiste em que a razão 

converte uma totalidade empírica, que permanece sempre incompleta, em uma 

totalidade transcendental, fazendo deste modo de fenômenos coisas-em-si-mesmas 

(ROHDEN, 1981, p. 103-4). 

 

A causa livre, assim, não pode ser sensível, pois a natureza é regida, estritamente, pela 

lei de causa e efeito. Só pode ela, dessa maneira, ser considerada inteligível, encontrando no 

próprio homem o ponto de conciliação entre causalidade determinada e causa livre: 

 

A causalidade por liberdade não pode ser sensível: ela é, pois, 

necessariamente inteligível. Ao se considerar o homem enquanto objeto 

transcendental, quer dizer, enquanto fenômenos que constituem sua experiência, 

nada impede de atribuir-lhe uma liberdade inteligível, não se aplicando então a 

causalidade senão ao desenrolar fenomenal de seus atos. A causalidade por 

liberdade, atribuída ao ser humano como coisa em si, em nada é implicada pelas 

condições de possibilidade do conhecimento – espaço, tempo, necessidade causal. 

Pode, pois, conciliar-se muito bem com o absoluto determinismo aplicando-se aos 

atos humanos, uma vez que estes, após uma impulsão inteligível, acham-se contidos 

na rede das leis naturais (DENKES, 2008, p. 79). 

 

No homem, agora considerado não apenas em seu aspecto fenomênico, mas também 

numênico, ou seja, em um plano metafísico, a liberdade relaciona-se não mais ao uso 

regulatório da razão (unificação de representações), mas ao seu uso constitutivo, voltando-se à 

elaboração de princípios determinantes do agir. É nesse sentido que se manifesta Salgado: 

 

Kant nega a possibilidade de usarmos cosmologicamente a idéia transcendental de 

liberdade como espontaneidade, ou seja, como início de uma série de causas de 
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fenômenos, visto que, na natureza, uma tal idéia jamais poderia ser concebida como 

submissão a leis (Gesetzlogigkeit). Entretanto, do ponto de vista prático, o homem 

não é considerado apenas como fenômeno, mas também “noumenon”. Diante desse 

seu caráter inteligível, nós não podemos conceber que uma ação possa ser o efeito 

imediato da razão pura, sem qualquer consideração do tempo que caracteriza a 

decorrência da causalidade na esfera empírica ou fenomênica. Assim, a liberdade 

pode ser concebida não só como negatividade ou independência com relação às 

condições empíricas, mas também, positivamente, como “faculdade de dar início por 

si mesma a uma série de dados”. Como causa inteligível, o conceito de liberdade 

passa a unificar a espontaneidade (antes tratada só no sentido cosmológico) com a 

independência diante da causalidade natural, já que nos é permitido conhecer que a 

causa inteligível é livre, isto é, determina “independentemente da sensibilidade” 

(SALGADO, 1986, p. 243). 

 

A liberdade cosmológica, como independência em relação à causalidade natural, 

convive no homem, cidadão não só do mundo dos fenômenos, mas também do mundo do 

noumenon, com a liberdade positiva, enquanto capacidade de autodeterminação de si, situada 

não mais no plano da razão teórica, mas agora na razão prática. 

 

6. A Liberdade e a Vontade 

 

O desenvolvimento da moral em Kant, alicerçada na liberdade, parte do fato de o 

homem pertencer, ao mesmo tempo, ao mundo sensível e ao mundo inteligível, albergando, 

na razão, a coexistência entre a necessidade fenomênica e a liberdade noumênica. 

Na Dialética Transcendental, Kant apresentou a tendência de a razão, na Cosmologia 

Racional, postular uma causalidade livre, ou uma causa incausada. Contudo, na natureza, essa 

liberdade é impossível de realizar-se, sob pena de se pensar em ente fora do mundo sensível, o 

que faz com que a liberdade seja concebida, na filosofia kantiana, sob esteios metafísicos: 

 

Em conclusão, a liberdade do homem pode, portanto, ser pensada de duas maneiras: 

1) Subjetivamente ela pode ser pensada como ausência de leis. Sobre esta liberdade 

subjetiva qualquer “explicação” é impossível. 2) Objetivamente ela pode ser pensada 

como um poder de autodeterminação da razão, que se dá a conhecer como uma 

liberdade para o bem. A liberdade do homem torna-se objetiva mediante a sua 

racionalidade. Fundamentos racionais e universalidade de determinação são a 

mesma coisa (ROHDEN, 1981, p. 110). 

 

É possível afirmarem-se, dessa maneira, três possíveis sentidos para a liberdade na 

filosofia de Kant: a) liberdade transcendental; b) liberdade prática; c) liberdade enquanto 

autonomia (DENKES, 2008, p. 92). 
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A liberdade transcendental significa, justamente, a possibilidade de se dar início a 

cadeia de causas e efeitos, sem que o agente que inicia o procedimento causal se submeta a 

ela (causa sui). Tal liberdade, contudo, só é possível no mundo do noumenon: 

 

Kant define a natureza como um conjunto de fenômenos condicionados pela 

causalidade. Há, pois, imediatamente um conflito entre natureza e liberdade, que 

Kant chama de antinomia. Kant faz então da liberdade transcendental uma Idéia, 

quer dizer, um conceito produzido pela razão, inteiramente independente da 

experiência. O sujeito que age é, pois, livre, quando está no princípio de uma 

sucessão causal: mas o é apenas como noumenon, causa incognoscível dos 

fenômenos (DENKES, 2008, p. 92). 

 

Ora, se o homem, no plano do noumenon, não se submete à causalidade dos 

fenômenos, ele dá ensejo a uma segunda caracterização da liberdade: a prática. 

 

Se afirmamos que o homem é, de certo ponto de vista independente dos fenômenos, 

ele é capaz de agir e assim de inserir-se na experiência para modificar o seu curso, 

dando-se regras de ação. Kant qualifica de liberdade prática essa interpretação da 

liberdade: ele a considera uma aptidão antes de tudo psicológica, sem analisar 

inteiramente a relação desta com a liberdade transcendental (DENKES, 2008, p. 92). 

 

Sobre essas duas caracterizações da liberdade, manifesta-se Theresa Calvet de 

Magalhães: 

 

Em sentido prático, a liberdade é definida negativamente, na Crítica da Razão Pura, 

como sendo “a independência [grifo nosso] do arbítrio [humano] frente à coação por 

impulsos da sensibilidade [die Unabhängigkeit der Willkür von der Nötigung durch 

Antriebe der Sinnlichkeit]” (KrV, B 562). Se o arbítrio humano é, sem dúvida, um 

arbitrium sensitivum (ou seja, um arbítrio afetado por móveis da sensibilidade, ou 

afetado patologicamente), não é, no entanto, um arbitrium brutum (um arbítrio 

patologicamente necessitado, ou um arbítrio animal). Para Kant, o arbítrio humano é 

um arbitrium liberum, não apenas, diz ele, “porque a sensibilidade não torna 

necessária a sua ação”, mas também porque existe, no homem, “a capacidade de 

determinar-se por si, independentemente da coação por impulsos sensíveis” (KrV, B 

562; grifos nossos). Se não houvesse liberdade transcendental, todo arbítrio seria 

bruto, não podendo, como arbítrio livre, “iniciar completamente por si mesmo uma 

série de eventos” (KrV, B 562). A liberdade prática funda-se na liberdade 

transcendental e é, então, no sentido de autodeterminação que a liberdade é 

positivamente compreendida (MAGALHÃES, 2008, p. 141). 

 

Liberdade transcendental ou negativa, e liberdade prática ou positiva confluem para a 

terceira caracterização da liberdade: a autonomia. 

 

Ora, a liberdade é a “hipótese” necessária de todas as regras e, por isso, de todo uso 

de entendimento. A espontaneidade tem, portanto, o seu lugar no processo de 

revelação da liberdade como autonomia ou criação de leis pela razão, inclusive 

quando se trata da liberdade jurídica (...). Dizemos que uma vontade é livre quando 
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ela é boa (pura) e, portanto, capaz de criar as leis da liberdade, que são leis da razão 

(Vernunft gesetze), as quais vão determinar o arbítrio (SALGADO, 1986, p. 245-6). 

 

Os sentidos da liberdade, que, é dizer-se, tratam de uma única liberdade, têm seu 

ponto de chegada na lei moral: 

 

O conceito de liberdade, na medida em que a sua realidade é 

demonstrada por uma lei apodíctica da razão prática, constitui a pedra 

angular de todo o edifício de um sistema da razão pura, mesmo da 

razão especulativa, e todos os outros conceitos (os de Deus e da 

imortalidade) que, enquanto simples ideias, permanecem nesta sem 

apoio, conectam-se com este [conceito] e adquirem com ele e através 

dele consistência e realidade objectiva, isto é, a sua possibilidade, é 

provada pelo facto de a liberdade ser efetiva; com efeito, esta ideia 

revela-se mediante a lei moral (KANT, 1989, p. 12). 

 

Liberdade e lei moral relacionam-se através da vontade, faculdade dos princípios, ou 

faculdade de a razão pura prática representar regras a si mesma, direcionadas ao agir, que, 

uma vez que os princípios subjetivos do agir (ou máximas) sejam conformes aos princípios 

objetivos do agir (representados pela vontade), será livre. Contudo, a lei moral estrutura-se 

necessariamente sob a forma de imperativos ou dever-ser, pois pertence o homem ao mundo 

noumênico, mas também fenomênico, colocando-se sob a influência das inclinações sensíveis: 

“O homem, com efeito, afectado por tantas inclinações, é na verdade capaz de conceber a 

idéia de uma razão pura prática, mas não é facilmente dotado de força para a tornar eficaz in 

concreto no seu comportamento” (KANT, 2008, p.16). 

Salgado sintetiza a relação entre liberdade, lei moral e dever da seguinte forma: 

 

Se não pudesse ser postulada a liberdade, não seria possível ocorrer em nós a lei 

moral, que, por outro lado, nos possibilita conhecer a liberdade. A liberdade é a 

“ratio essendi” da lei moral; esta, por sua vez, é a “ratio cognoscendi” da liberdade, 

o que não constitui círculo vicioso para Kant, visto que a lei moral se apresenta para 

ele como um “Faktum” da razão. A “prova” da liberdade só se torna possível, 

portanto, através do princípio supremo da moralidade, o imperativo categórico, que 

prescreve o que deve acontecer e não descreve o que acontece, e que, de outro lado, 

só é possível sob o postulado da liberdade. A lei moral é colocada em primeiro lugar 

por uma questão de método; só através dele é que é possível conhecer a liberdade. O 

dever ser decorre da liberdade, ou: o homem deve, porque é livre. A diferença 

essencial entre a ética clássica e a ética kantiana está no conceito de liberdade como 

autonomia: para Kant, o bem que obriga não é algo que está fora da vontade, mas é a 

própria vontade que é boa em si mesma (SALGADO, 1986, p. 248-9). 

 

A autonomia da vontade é, portanto, o princípio supremo da moralidade na filosofia 

kantiana: 
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Autonomia da vontade é aquela sua propriedade graças à qual ela é para si mesma a 

sua lei (independentemente da natureza dos objetos do querer). O princípio da 

autonomia é portanto: não escolher senão de modo a que as máximas da escolha 

estejam incluídas simultaneamente, no querer mesmo, como lei universal. [...] Pela 

simples análise dos conceitos da moralidade, pode-se, porém, mostrar muito bem 

que o citado princípio da autonomia é o único princípio da moral. Pois desta maneira 

se descobre que esse seu princípio tem de ser um imperativo categórico, e que este 

imperativo não manda nem mais nem menos do que precisamente esta autonomia 

(KANT, 2008, p. 89-90). 

 

A liberdade, como se viu, exsurge da Cosmologia Racional enquanto liberdade 

negativa (ou transcendental), e apresenta, também, um assento prático (positivo), culminando 

no edifício da moralidade, agora desenvolvida sob o espeque da autonomia da vontade, que se 

exterioriza mediante a estrutura do dever: o imperativo categórico. 

 

7. Considerações Finais 

 

A liberdade aparece, na Crítica da Razão Pura, na Seção da Dialética Transcendental, 

como raciocínio contraditório (antinomia), em que a razão postula uma causalidade 

independente do mundo sensível. Contudo, justamente por estar o sujeito transcendental 

submetido às condições do mundo fenomênico, essa liberdade só se sustenta no plano do 

noumenon, agora como liberdade prática, cuja finalidade é promover regras, a priori, 

destinadas ao agir. 

Dessa forma, a liberdade é a condição de possibilidade de existência da lei moral, que 

se desenvolve, nesse instante, como autonomia da vontade, ou capacidade de se agir por 

representação da lei ou por princípios. Somente quando a vontade é livre, ou seja, apenas 

quando o princípio subjetivo do agir se sustenta no princípio objetivo do agir, ambos 

afastados de quaisquer resquícios da sensibilidade através da fórmula do imperativo 

categórico, é que se pode falar em uma moralidade a priori, ou Metafísica dos Costumes, que 

orienta, além da Doutrina das Virtudes, também o edifício da juridicidade. 
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A Atualidade do Discurso Aristotélico e sua contribuição para realização do Direito 

Contemporaneity of Aristotelic Speech and its contribution on bringing Law to reality 

 

Luiz Fábio Antonucci Filho
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Resumo As exigências surgidas no meio social têm fundamento no próprio sentido de 

humano como fim da comunidade política, incitando a necessária proteção a determinados 

valores. Por este motivo, o papel do Direito como ciência que visa regulamentar a 

coexistência pacífica entre os seres humanos, ofertando-lhes um conjunto de bens capazes de 

garantir a possibilidade de desenvolver suas habilidades morais, materiais e intelectuais tem 

sido questionado e de certo modo repensado, estimulando um necessário redimensionamento 

de seu fundamento de validade e legitimidade. Daí, a necessidade atual de se rediscutir o 

sentido de direito a partir de outras perspectivas teóricas. Este texto tenta faz isso a partir do 

diálogo com as contribuições aristotélicas.  

 

Palavras Chave: Aristóteles, Racionalidade, Filosofia Prática, Direito, Justiça, Democracia. 

 

Abstract Demands that come up on social environments are based on human sense itself as 

ends for the political community, thus bringing forth the necessary protection to certain 

values. For this reason, the role of Law as science that aims to regulate the peaceful 

coexistence among human beings, offering them a set of assets able to guarantee the 

possibility of developing their moral, material and intellectual abilities, has been questioned 

and somehow rethought by stimulating a necessary widening of its validity and legitimacy 

fundaments. Thus, there is nowadays a need to re-discuss the sense of Law from other 

theoretical perspectives. This text tries to do it from the dialog with aristotelic contributions. 

 

Keywords: Aristotle; Rationality; Practical Philosophy; Law, Justice, Democracy. 

 

1. A reabilitação da Filosofia Prática como Racionalidade 

 

As questões relativas ao meio ambiente sustentável, a necessidade de se garantir uma 

maior dignidade às gerações futuras, bem como a afirmação dos direitos humanos 

fundamentais representam na verdade apenas algumas das exigências contemporâneas em se 

rediscutir o sentido das escolhas humanas em todos os setores da vida. Tais questões geram 
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repercussões diretas sobre o fenômeno jurídico, haja vista que clamam pela realização do 

Direito como sistema regulativo capaz de concretizar a Justiça. 

Estas necessidades que surgem no meio social têm fundamento no próprio sentido de 

humano como fim da comunidade política, incitando a necessária proteção a determinados 

valores. Por este motivo, o papel do Direito como ciência que visa regulamentar a 

coexistência pacífica entre os seres humanos, ofertando-lhes um conjunto de bens capazes de 

garantir a possibilidade de desenvolver suas habilidades morais, materiais e intelectuais tem 

sido questionado e de certo modo repensado, estimulando um necessário redimensionamento 

de seu fundamento de validade e legitimidade.  

Nesse sentido, a reabilitação da filosofia prática apresenta alternativas científicas 

baseadas em pressupostos distintos da ciência teórica moderno-iluminista, visto que está 

vinculada diretamente ao reconhecimento das ações e experiências humanas como objeto de 

racionalidade apreensível. Além disso, esta reabilitação significa em grande medida uma 

retomada ainda que indireta da filosofia aristotélica, principal fonte dos maiores estudos a 

respeito do tema.  

Sendo assim, é preciso admitir que este paradigma que compõem a ciência prática 

como racionalidade é capaz de emitir uma série de princípios e conceitos úteis principalmente 

para as ciências sociais aplicadas, carentes que são de bases de racionalidade para construção 

de seus sistemas de atuação prática. 

Estes paradigmas epistemológicos da filosofia prática se baseiam nos seguintes 

postulados principais:  

 

“1º - Substituição de uma Lógica Dedutiva Formal por uma Lógica da 

Probabilidade; 2º - Substituição do critério de Demonstração pelo critério da 

Argumentação; 3º - Irredutibilidade do conhecimento analisado a Fórmulas de 

caráter matemático; 4º - Compreensão da Filosofia também como um sistema 

aberto; 5º - Objetos de análise referentes às ações e experiências práticas do homem 

na comunidade política; 6º - Entendimento do Pensamento sempre em luta com seu 

objeto de análise”. (BERTI, 1997) 

 

Contudo, o que esperar de um paradigma científico que deseja ser científico sem 

defender a universalização de determinados preceitos como verdadeiros axiomas? O que 

esperar de um paradigma que admite a possibilidade de constantes modificações em seus 

modos de atuação, em função principalmente da dinamicidade e variabilidade inerentes a seus 

objetos de análise?  
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Na verdade, esta reabilitação representa a possibilidade de constituição de uma ética 

fundada no conhecimento com métodos, critérios de investigação e análises próprios. No 

entanto, a melhor forma de vislumbrarmos qual é esta racionalidade reencontrada é 

explicarmos o modo como se operacionalizam as diferenças entre uma ciência 

predominantemente teorética e uma ciência prática
75

. Ao estudar as ações humanas e ao 

buscar compreendê-las como objeto de uma possível racionalidade o cientista deve deixar de 

lado alguns paradigmas científicos tomados na maioria das vezes como pressupostos para 

verificação científica dos objetos postos sob análise e encontrar em outros padrões científicos, 

outras formas também válidas de racionalidade. 

Em primeiro lugar, é preciso compreender que a ciência prática não tem a pretensão de 

oferecer uma resposta pronta e acabada, como que colocada numa fórmula matemática para 

os problemas que visa analisar. Antes ao contrário, serve tão somente para indicar uma 

tendência plausível e justificável, um esboço que servirá de auxílio para compreensão dos 

fenômenos sociais e consequentemente para melhor regulá-los. Assim sendo, há uma lógica 

distinta que regulamenta as ciências práticas. Como seu objeto encontra-se em constante 

mutação, sendo, pois, variável, sua lógica baseia-se em probabilidades justificadas no caso 

concreto.  

Tudo isto decorre do fato de que as ciências teoréticas compreendidas durante tempos 

como o verdadeiro e real conhecimento científico (Epistéme)
76

 baseiam-se numa Lógica 

Dedutiva Formal, cujo objeto encontra na possibilidade de demonstração sua sustentação para 

caracterizá-la como a única ciência de fato “científica”, sendo negado este caráter às ciências 
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práticas, principalmente em função de não deterem um conhecimento apodídico, universal, 

invariável, supostamente objetivo. Aristóteles define o conhecimento científico da seguinte 

forma:  

 

“Uma vez que o conhecimento científico é uma certa concepção do universal e, na 

verdade, do que existe por uma necessidade intrínseca, e se as verdades 

demonstradas e o conhecimento científico assentam em princípios (na verdade o 

conhecimento científico envolve o princípio racional), por outro lado, não poderá 

haver conhecimento científico, nem perícia, nem sensatez dos princípios de onde se 

deduzem os conhecimentos científicos. O que é objeto de conhecimento científico 

tem de poder ser demonstrado a partir de princípios, enquanto que a perícia e a 

sensatez dizem respeito ao que pode ser de maneira diferente”. (ARISTÓTELES, 

2009, p. 134). 

 

Na verdade há para a Filosofia Prática uma substituição do critério de ‘Demonstração’, 

em que é exigido rigor formal e experimentação, pelo critério da ‘Argumentação’, em que 

predomina o convencimento justificável dentro do contexto histórico-cultural como método 

de verificação do caráter científico da análise. Com isso, deduz-se que não se pode 

previamente antever uma lógica universal, tida como fórmula verdadeira para regulamentar os 

problemas analisados no ambiente prático. Quer dizer também que embora haja princípios e 

conceitos comuns facilitadores do processo de compreensão do problema, o caso é sempre 

uma possibilidade de um novo modo de realização das ações humanas e por este motivo deve-

se estar aberto a novas possibilidades lógicas de solução. Equiparar a ciência prática a este 

sentido teorético é o mesmo que retirar-lhe sua cientificidade.   

Trata-se do predomínio de uma lógica não do racional no sentido clássico do termo 

como algo amplamente determinado, mas do razoável em que os padrões de verificação da 

cientificidade baseiam-se não nos critérios de demonstração dos objetos analisados, mas sim 

na justificação argumentativa de porque escolher este e não aquele método como solução. 

Este tipo de lógica põe em discussão seus próprios pressupostos, enquanto que a lógica formal 

dedutiva não coloca sob risco os pressupostos de verificação que previamente admite como 

verdades científicas irrefutáveis.  

É importante ressaltar que, embora não tenha o rigor formal da lógica tipo dedutiva, a 

argumentação desenvolve-se com regras precisas e próprias, relacionando elementos de um 

modo sistemático e articulado num sistema inteligente para que cumpra sua finalidade de 

influenciar no convencimento da tomada de determinadas ações práticas. Deste modo, seu 

recurso a uma pluralidade de métodos torna-a capaz de fornecer uma espécie de orientação 

para solução dos problemas levantados, variando seus sentidos de acordo com os métodos e 
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com os contextos aos quais se encontra inserida.  Em verdade, a filosofia prática se relaciona 

com o âmbito da ação humana, num espaço de liberdade acentuado pela possibilidade de 

escolhas diferentes. Seu objeto é de natureza instável, o que não impede sua constituição 

como racionalidade prática. 

 

“Nada do que diz respeito à prática de acções ou à obtenção do que é vantajoso tem 

algo de estável, tal como o não tem o que concerne o estado de saúde. Se é já isto 

que acontece com a fixação de um princípio geral, por maioria de razão não se pode 

exigir rigor ao princípio de cada uma das situações concretas que de cada vez se 

constituem. Elas não caem sob a competência de nenhuma perícia nem estão 

expostas a nenhuma ordem ou comando. Os que estão na situação de agir têm de 

olhar para as circunstâncias em vista da ocasião e da oportunidade do momento, tal 

como acontece com a medicina e a arte de navegar. Mas mesmo sendo deste gênero 

o presente princípio, temos que tentar ir em seu auxílio”. (ARISTÓTELES, 2009 P.  

42). 

 

Como o estudo das ciências práticas refere-se principalmente ao entendimento da ação 

e das escolhas humanas dentro do ethos e a indicação de um modo como elas deveriam 

operar-se dentro da realidade para que realizem seus fins, pode-se dizer que o estudo da 

phronesis, ou seja, da sabedoria prática ou sensatez, que é compreendida por Aristóteles como 

capacidade racional calculadora da alma humana de deliberar corretamente sobre meios e fins, 

é fundamental para compreensão dos fenômenos éticos e sociais humanos e deste modo, 

crucial para que o Direito como ciência possa realizar-se. Ter conhecimento dos fins éticos 

(Justiça e Democracia), que devem orientar as tomadas de decisão no desenvolvimento dos 

processos judiciais, não basta para realização de tais finalidades. É preciso também saber 

realizá-los na prática, saber como operá-los e desejar a justiça com intensidade. Nesse sentido, 

o estudo da sabedoria prática como virtude dianoética da parte racional da alma humana será 

fundamental para o cumprimento dos fins a que visam o sistema jurídico. Isto porque o 

conhecimento genérico e universal dos fins não garante o resguardo das situações 

circunstanciais, capturadas somente à luz da razão prática particular. Segundo Bubner, citado 

na obra de Berti, a Phronésis:  

 

“[...] é a razão que se legitima no prático, que media a universalidade da inclinação 

para um objetivo do agir com a variedade dos casos de situações mutáveis. No agir, 

a Phronésis já é sempre em obra, e a tarefa da Filosofia prática é a de reencontrar e 

disseminar na vida vivida esta base de racionalidade”.  (BUBNER, apud BERTI, 

1997, p. 266).   

 

Deste modo, a reabilitação da filosofia prática é uma resposta ao atual quadro ético, 

fragmentado com a modernidade, cujas exigências clamam por um melhor sistema de vida 

para o homem e também pela proteção aos bens humanos considerados fundamentais à sua 
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coexistência. Daí resulta o caráter particular, aberto e variável do sistema científico que 

compõe as ciências práticas, exatamente porque assim é seu objeto de análise, haja vista que 

as ações e escolhas humanas e seus reflexos práticos realizam-se de modo dinâmico e 

dependente dos contextos jurídicos, sociais e culturais a que pertencem. 

 Nota-se, portanto, uma irredutibilidade do conhecimento analisado pelas 

ciências práticas em fórmulas ou receitas que poderiam a todo tempo serem utilizadas para 

conquista de suas finalidades práticas, quando na verdade tal conhecimento está sempre em 

construção. Imagine a possibilidade de se definir de modo cabal e definitivo um conceito 

geral de justiça? Estaríamos bastante próximos à sua realização prática, bastando para isso 

que fixássemos um critério legal ou social da qual pudéssemos extrair todos os conceitos e 

realizações de justiça sempre consoantes a este princípio anteriormente admitido como 

verdade universal. Vale destacar que foi exatamente isto que a filosofia clássica iluminista fez 

na Modernidade. Entretanto, as ciências que possuem relações com o ambiente cultural 

formam seus objetos de análise como um “constituendo”, sendo, pois, seus critérios definidos 

nas particularidades circunstanciais e no modo correto como se analisam as situações 

colocadas como problema, dando a elas as soluções mais adequadas.   

Pode-se dizer que o pensamento prático encontra-se sempre em retorno a seu objeto 

(ações e escolhas humanas), sendo difícil apreendê-lo cientificamente por sua extrema 

dinamicidade interna. Como não há uma fórmula cuja aplicação depende de mero silogismo 

matemático, o pensamento, por estar em construção, depende de um retorno constante às suas 

bases de análise a fim de definir qual regra é mais ajustada àquele caso específico. Neste 

processo há uma exigência de vigilância do pensamento para que ele não desconsidere as 

vicissitudes e circunstancialidades do caso concreto pela ansiedade em regular e nem 

intrometa pensamentos de origem subjetivista e ideológica, comprometendo o sentido 

científico da ciência prática, que não assume fins pressupostos. Mesmo assim, apesar da 

fluidez, multiplicidade e mobilidade das ações práticas humanas; mesmo sob o eterno risco da 

injustiça e da insegurança, é possível sim definir parâmetros científicos de análise que possam 

contribuir para uma melhor realização de um projeto de vida essencialmente humano, em que 

a democracia e justiça sejam resultados de uma intensa reflexão sobre fins e meios, mas 

também sobre o papel do Direito na sociedade contemporânea.  
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2. A realização do Direito como Sistema Regulativo e sua resposta à pluralidade de 

valores no contexto ético atual  

 

 

 Os Gregos de um modo em geral sempre se preocuparam com a formação de 

uma ordem social harmoniosa que permitisse uma vida feliz e organizada dentro da pólis 

como que se fosse um espelho do cosmos divino. Dentre tantos autores, Aristóteles foi aquele 

que mais destaque deu em sua obra a tais questões de ordem política. Por se preocupar de 

modo intenso com a análise do espaço público da comunidade, bem como com a análise do 

homem em seu exercício ético por meio da prática da virtude o autor foi considerado um dos 

maiores estudiosos a respeito destes temas.  

 Para se ter uma idéia, ao resumir o conceito de justiça universal como a virtude 

completa, Aristóteles evidenciou que uma das primeiras noções de direito
77

 surgidas refere-se 

mesmo à idéia de um exercício ético em busca de ordem, de harmonia social, de ação 

direcionada ao bem. Por ser a virtude completa uma ação prática direcionada à justiça há 

nesta noção primeira uma confusão entre justiça e direito. Nesse sentido, o termo direito 

adquire uma conotação de ordem geral, que para realizar-se deve manter-se harmoniosa.  

Pode-se dizer que na visão grega de justiça universal o Direito encontra-se carregado 

de uma concepção moral vinculada à noção de ordem cósmica, embora não haja uma 

confusão entre leis e ordem universal, sendo que as leis são consideradas instrumentos para 

realização da ordem universal, enquanto que esta é considerada objeto da justiça como virtude 

completa. Em algumas nota-se que justiça legal e justiça universal tem para Aristóteles o 

mesmo sentido.  

Os primeiros contornos da idéia de Direito como uma espécie de sistema de leis com 

finalidade pressupostas, dentre as quais se destaca a justiça, cujo sentido para existir depende 

da regulação da vida social da comunidade política surgem em Aristóteles a partir da análise 

da justiça em seus sentidos particulares. Isto quer dizer que, a busca do homem pela felicidade 

por depender de sua natureza político teleológica somente pode ocorrer no contexto 

comunitário. E por depender de tais contextos, a proteção de determinados bens (justiça 
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particular) por meio de um sistema de leis é que permitirá a formação da idéia de Direito 

como um sistema de certo modo mais externo à vida ética da comunidade, mas ao mesmo 

tempo com ela interligada para consecução das finalidades da cidade.  

Esta “heteronomia” do Direito como sistema legal pode ser notada pelo aparecimento 

da figura do juiz, externo às partes, que exercerá a virtude da Synesis para julgar, haja vista 

que ele terá a função de dizer o direito que cabe a cada um. No entanto, será no pensamento 

jurídico moderno que haverá a equiparação entre Direito e lei num mesmo sentido, afastando-

se ainda mais o conteúdo ético do Direito, ou seja, do sentido de justiça completa como 

realização da ordem. Deste modo, a realização do fenômeno jurídico ocorre de um modo tão 

externo, que em alguns momentos tem mitigado seu fundamento de validade e legitimidade 

para atuar em função do descompasso existente entre as exigências éticas e a realização da 

Justiça e aquilo que o direito prescreve como justo.  

Portanto, o direito é formado de objetos externos sob os quais incidirá um modo de 

repartição tendente ao meio termo, sendo impossível pré-determinar em fórmulas tal modo de 

repartição, haja vista a dinamicidade do contexto repartido, sempre a exigir compreensões 

mais sofisticadas das relações que compõem o problema. Deste modo,  

 

“[...] segundo a análise de Aristóteles descobre-se o direito mediante a observação 

da realidade social e a confrontação de pontos de vista diversos sobre esta mesma 

realidade, porque o direito, objeto da justiça no sentido particular da palavra, é 

precisamente esse meio, a proporção certa das coisas partilhadas entre membros do 

grupo político”. (VILLEY, 2007, P. 52).      

 

Portanto, na visão de Aristóteles é a partir de um dado contexto ético (histórico-

cultural) que se percebe que alguns valores
78

 (bens) compõem o fenômeno humano e à 

medida que estão na origem do homem como ser individual e político devem ser resguardados 

para que se atinja o fim maior da vida social, qual seja a felicidade. Deduz-se daí que caberá 

ao Direito coordenar a coexistência pacífica entre os indivíduos da comunidade.  
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As distinções entre o justo legal e o justo natural e o papel da equidade como 

instrumento de adaptação da generalidade da lei às particularidades do caso concreto 

representam o relacionamento proposto por Aristóteles entre o direito, como sistema de 

coordenação da coexistência dentro da comunidade política, e a própria justiça como seu fim 

supremo, ainda que explicitamente os textos aristotélicos não façam menção expressa ao 

tema. Esta problemática é hoje crucial para compreensão do papel do direito contemporâneo e 

de novos modos de realização de seus fins, haja vista que a pluralidade do contexto ético atual 

aumenta a dificuldade do direito em termos de regulação, comprometendo parcialmente sua 

eficácia, validade e legitimidade.  

Destarte, o Direito se forma como um instrumento de regulação da vida social, 

buscando coordenar a variegada e plural maneira do indivíduo conceber os bens da vida, 

ainda mais no Direito contemporâneo quando o pluralismo jurídico é uma exigência para 

concretização da Justiça e da própria idéia de Democracia exatamente por se perceber que o 

Direito tem como fundamento a harmonização dos comportamentos e ações práticas emitidas 

pelos homens num nível altamente complexo e diverso
79

. Portanto, o fenômeno jurídico é 

formado por um processo de regulação contínua das ações práticas humanas, que são 

baseadas em determinados fins, baseados em certos valores, que visam à realização de um 

dado bem. Tais bens serão protegidos normativamente pelo Direito, sendo que a realização do 

Direito como sistema regulativo representa a realização dos valores e fundamentos de uma 

determinada organização social. E será dentro de um contexto histórico-cultural que deve ser 

percebida a universalidade da experiência jurídica, nunca na busca de uma explicação 

empírica universal, nem mesmo por meio de um apriorismo formalista não histórico, 

incompatível com as necessárias atualizações axiológicas propostas pelo contexto ético social.  

A compreensão do Direito como sistema de regulação social deve-se dar a partir do 

auxílio da Equidade, como instrumento de redefinição constante das práticas judiciais em 

busca de seu fim básico de Justiça. Neste processo a Phronésis, como ação prática correta e 

adequada na construção de meios para realização de tal fim, desempenhará papel fundamental 

à medida que busca ultrapassar o postulado básico do Positivismo baseado na certeza de que 
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por meio da razão subjetiva, utilizando métodos escorados numa lógica formal (sistema lógico 

dedutivo) é possível capturar toda extensão dos fenômenos sociais. Este postulado deve ser 

substituído pela observação do caso concreto na circunstancialidade do agir prático com 

regras e medidas orientadoras das ações, direcionando-as para o cumprimento dos fins 

fundamentais do Direito por meio de uma constante atualização e reflexão no processo de 

aplicação e desenvolvimento dos atos judiciais, cuja equidade é constantemente aplicada em 

diversas fases e procedimentos judiciais.  

A equidade como pensamento proporcional permite uma adaptação do generalismo da 

lei aos casos concretos. Ao mesmo tempo, a sensatez como fonte norteadora da ação correta 

desempenha um papel fundamental na construção de paradigmas reguladores mais próximos à 

concretização da Justiça por possibilitar sua realização por meio de estratégias deliberativas 

diferenciadas e voltadas ao caso concreto. Isto porque se cabe ao Direito regulamentar as 

condutas ético-sociais e se o motivo determinante de sua legitimidade para atuar ou mesmo 

seu fundamento de validade é a harmonização de condutas por meio da proteção à pessoa 

humana e da prática da justiça, a equidade e a phronesis são os instrumentos mais hábeis para 

conformarem toda exigência problemática da realidade a paradigmas justos de aplicação das 

normas jurídicas. 

  

 

3. O Papel do Direito no contexto ético contemporâneo e suas relações com a teoria 

aristotélica 

 

 

Em verdade, percebe-se que o fenômeno jurídico é composto de fato por uma lógica 

distinta da lógica formal. Desta questão deduz-se que os juízos de valor, sob o qual se 

movimenta toda a questão jurídica, são compostos de topoi, ou seja, de argumentações com 

finalidades específicas de convencimento dentro de uma dada circunstância processual. Esta 

substância dialético-retórica do Direito realça as dificuldades de adequação de seus fins e dos 

meios de que dispõe para realização da Justiça. Deste modo, a extração da legitimidade do 

Direito como sistema de regulação da vida social tem origem em sua eficiência no processo 

de resolução das lides sociais, que, por se basearem em leis, apresentam sempre um déficit de 
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regulação, principalmente em função da generalidade legal, excluir a apreciação 

circunstancial dos casos particulares.  

Nesse sentido, as argumentações, como proposições de verdade parcial, influirão no 

processo de decisão do caso à medida que se apresentam como modos de revelação de dadas 

tendências, que inclusive não necessariamente tendem para uma mesma posição. Trata-se de 

uma realidade lógica distinta, em que a abertura sistemática do processo de compreensão do 

objeto jurídico realiza-se ao longo deste processo, numa demonstração continuada e que 

sempre retoma outras análises já feitas para tomada de decisão. Este é a dialética processual 

sob a qual se funda a ciência do direito. Tudo isto em função da variabilidade do objeto por se 

tratar de uma lógica da razão prática baseada no razoável. Para Aristóteles,  

 

“[...] as premissas das argumentações dialéticas, isto é, os éndoxa, distinguem-se das 

premissas da argumentação científica, isto é das definições e dos axiomas, não 

porque seja somente verossímeis, mas exatamente porque devem receber a adesão 

de todos os interlocutores, sendo professados por todos ou pelos sophói, isto é, pelos 

especialistas, pelos competentes”.(BERTI, 1997, p.287).    

 

Apesar de ser factual que uma necessária zona de liberdade exegética concretizada na 

abertura do sistema jurídico seja exigida como oportunidade para interpretação e 

entendimento do sentido argumentativo do caso concreto, a falta de métodos e limites para 

interpretação não poderia levar a um abuso de poder por parte dos intérpretes da ordem 

jurídica, qualquer fundamento podendo justificar por meio de argumentações? Como 

encontrar uma explicação razoável para esclarecer o porquê da preservação axiológica de 

determinados contextos políticos comunitários, os quais são regulados e orientados pelo 

Direito, tendo em vista seu condicionamento pela tradição cultural e também como explicar as 

mudanças e novas tendências ou fronteiras axiológicas com que se depara a ética social 

contemporânea pela exigência de construção de novos valores dentro da comunidade?    

Se, é verdade que todo conflito de interesses representa uma ocasião para valorar no 

interior da situação das partes suas contradições e desejos, cabe ao intérprete, no 

desenvolvimento de sua atividade de revelação do Direito resguardar as relações éticas 

fundamentais para construção da Justiça e ao mesmo tempo aplicar com correção a norma 

mais adequada ao caso, tendo em vista a realização dos fins jurídicos. 

Toda esta problemática aumenta-se no contexto contemporâneo, tendo em vista que 

cabe ao Direito harmonizar condutas num ambiente marcado pelas diferenças e pela 

pluralidade de concepções sobre os bens da vida. E pode ser atribuído a esta multiplicação de 
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bens na vida social, fruto de variegadas posturas e desejos sociais, o fato de que a sociedade 

contemporânea encontra profundas dificuldades no processo de coordenação do convívio 

social. Deste modo, torna-se ainda mais difícil definir os padrões ou símbolos éticos 

importantes dentro desta realidade já que ela é marcada por contrastes que exigem do Direito, 

como ciência, um tratamento mais específico baseado na circunstancialidade dos casos 

concretos, mas que, ao mesmo tempo, ao se abrir para perspectivas particulares, corre o risco 

de perder segurança jurídica e sistematicidade metodológica oferecidas pelo caráter geral da 

lei. Isto porque é exatamente esta generalidade que garante organização científica suficiente 

para criação de um sistema. 

Haberle em seu livro “Hermenêutica Constitucional, a sociedade aberta dos intérpretes 

da constituição”, busca observar as necessárias aberturas que o sistema jurídico deve conceder 

para se atingir a justiça, a partir da idéia de participação do sujeito constitucional, defendendo 

que para isto deve ser ampliado o papel dos agentes constitucionais na interpretação do 

Direito (HABERLE, 2002). Na verdade, trata-se de uma defesa do caráter dialético 

argumentativo do Direito por meio da participação dos valores éticos no processo de 

interpretação, formação, reformulação e constante atualização do Direito. Com base nisto, ele 

aborda: 

 

“A estrita correspondência entre vinculação à constituição e legitimação para 

interpretação perde, todavia, o seu poder de expressão quando se consideram os 

novos conhecimentos da teoria da interpretação: a interpretação é um processo 

aberto. Não é, pois, um processo de passiva submissão, nem se confunde com 

recepção de uma ordem. A interpretação conhece possibilidades e alternativas 

diversas. A vinculação se converte em liberdade na medida que se reconhece que a 

nova orientação hermenêutica consegue contrariar a ideologia da subsunção. A 

ampliação do círculo dos intérpretes aqui sustentada é apenas a conseqüência da 

necessidade, por todos defendida, da integração da realidade no processo de 

interpretação. É que os intérpretes em sentido amplo compõem essa realidade 

pluralista. Se se reconhece que a norma não é uma decisão prévia, simples e 

acabada, há de se indagar sobre os participantes no seu desenvolvimento funcional, 

sobre as forças ativas da law in public action (personalização, pluralização da 

interpretação constitucional)”. (HABERLE, 2003, p.3).  

 

Sabe-se que quanto maior a oportunidade de participação dos elementos sociais num 

processo aberto de interpretação tem-se mais variegadas teses e argumentações, podendo-se 

também cair num subjetivismo axiológico incontrolável. No entanto, vale destacar que este 

processo de integração dos valores ao Direito visa permitir de forma ampla e democrática ao 

poder judiciário tomar conhecimento da realidade dos fatos concretos (Particular) por meio de 

uma aplicação normativa (Geral) que para ser justa exige do juiz uma postura ativa na 
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compreensão do mundo das experiências humanas baseado na circunstancilidade do agir 

prático. Isto porque estas forças pluralistas da sociedade representam a fonte de informação 

concreta do que é o Direito e do que é o Dever de cada parte. Ou seja, tais métodos objetivam 

facilitar o processo de apreensão das complexas estruturas da realidade social a partir da 

integração de outros elementos no processo de interpretação da norma e não condicionando o 

conhecimento da realidade dos fatos e dos valores à hipotética e surreal subsunção normativa 

imparcial realizada pelos juízes. No entanto, o espaço reservado para aplicação equânime das 

normas somente se realizará se tal aplicação for realizada de modo correto e por meio dos 

métodos dispostos pelo próprio sistema legal.   

Nesse sentido, é importante diferenciarmos os contrastes existentes entre o caráter 

formal e material do Direito. O credo constante depositado na subsunção legal exercida pelo 

juiz no processo de adequação dos fatos aos significados dos textos legislativos pode 

representar uma ameaça à justiça, renegando à equidade o papel de mero agente integrador, 

hierarquicamente inferior no processo de definição de qual norma cabe ao caso concreto. Mas 

como o próprio Aristóteles definiu que a justiça somente se encontra no justo termo entre as 

partes, mister avaliar as circunstâncias que compõem o caso em suas especialidades e ao 

mesmo tempo permitir que o próprio sistema jurídico sirva como mecanismo de realização de 

seus fins.    

Interessante notar a necessidade de encontrar um equilíbrio entre a onipotência 

racional com que a ciência do Direito presume critérios lógico-dedutivos para o Direito e a tão 

sonhada abertura do sistema proposta por argumentações exageradamente livres e flexíveis. 

Grandes equívocos foram criados pela Ciência do Direito a partir da crença de podê-lo reduzir 

a fórmulas matemáticas de conteúdo exclusivamente empírico-descritivo e mais, como se o 

Direito pudesse ser reduzido à pressuposição de que normas válidas criadas para regular 

exigências do mundo prático fossem a todo momento manter sua perfeita adequação numa 

intenção meramente teorética do Direito, analogamente com o que se opera nos princípios de 

causa e efeito das ciências naturais (NEVES, 1998).  

Uma questão clara pode ser deduzida desta dificuldade de conciliar abertura do 

sistema e segurança jurídica. Como toda decisão judicial impõe um determinado tipo de 

comportamento com reflexos éticos e sociais para as partes, toda escolha de juízo é antes uma 

preferência por um juízo de valor, que encontra numa racional justificação argumentativa sua 

possibilidade de validade. Toda interpretação exige escolhas políticas por um determinado 
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sentido ditado por uma racionalidade prática, que embora dependa da subjetividade para ser 

observada não deve cair num subjetivismo para ser justificada. Em verdade, trata-se de uma 

busca por aplicar na circunstância do caso o Direito. Por meio de estratégias corretas de 

realização dos fins jurídicos supremos, permitindo ao sistema realizar tais fins por meio de 

seus próprios métodos, será possível adaptar o generalismo da lei aos casos concretos de 

modo a concretizar o que é justo naquela circunstância.  

Deste modo, várias correntes tentaram desenvolver métodos e instrumentos de 

justificação racional para a objetividade dos juízos de valor, bem como buscaram alternativas 

de realização dos valores no cenário jurídico, o que de certo modo, representam tentativas de 

dar maior ênfase no processo de interpretação judicial aos casos concretos. Segundo Alexy 

tais tentativas baseiam-se principalmente no seguintes fundamentos: 

 

“1°) Proposições que usam como ponto de partida convicções atuais existentes e 

pontos de consenso realmente válidos ou normas não-jurídicas aceitas”; 

2°)Proposições que se referem a valores que de algum modo podem ser extraídos da 

estrutura existente da lei (inclusive decisões prévias); 3°) Proposições que envolvam 

princípios que ultrapassam a lei positiva”. (ALEXY, 2001, p.24). 

 

Na verdade, trata-se de mesmo de uma tentativa de orientar a racionalidade prática e a 

decisão judicial, que é um instrumento de revelação desta razão prática, para um sentido de 

profunda compreensão do contexto ético como meio para conquista de uma interpretação 

ampla das circunstâncias do caso, cuja resolução pode basear-se num valor atual, presente e, 

no entanto não materializado numa estrutura normativa formal. O reconhecimento das 

influências do contexto ético no processo de avaliação das circunstâncias particulares da qual 

é formado o Direito significa adequá-lo a um modelo de racionalidade que lhe é mais típico e 

característico.  

Esta busca por uma hermenêutica segura e ao mesmo tempo aberta traduz de certa 

forma o contexto ético problemático atual a qual o Direito é convocado para harmonizar e 

pacificar com suas normas, ou seja, um contexto ético em que convivem a pluralidade de 

concepções e desejos sociais e o controle proporcionado pelo Direito do processo social.  

Pode-se dizer que o Direito é mais afim à Justiça do que à rigidez interpretativa das 

leis que forçam a realidade circunstancial para que ela caiba dentro de uma norma a todo 

custo, mesmo que não tenha sido elaborada para tal finalidade. Deste modo, a equidade como 

instrumento de adaptação do generalismo da lei ao caso concreto deve encontrar limites na 

aplicação correta das melhores estratégias para realização de tais fins. O que é necessário 
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ressaltar são as dificuldades encontradas para sustentação da racionalidade plena do discurso 

jurídico, à medida que suas teses são sempre precárias porque incluídas na variabilidade dos 

contextos regulados e construídas ao longo de um processo de decisão.  

Assim sendo, em meio à esta pluralidade de valores e concepções sobre os bens da 

vida que marca o contexto ético contemporâneo é reservado um papel especial ao Direito, que 

ultrapassa a responsabilidade de organizar o convívio social assumida por este durante 

séculos, desde o Jusnaturalismo Racionalista do Século XVII. Este papel que antes se 

restringia em coordenar o processo social com base em fórmulas lógicas traduzidas em leis 

num pensamento apodídico, matemático e formalista demonstrou-se incapaz de compreender 

neste atual estágio de desenvolvimento cultural da sociedade as diversidades e complexidades 

que cercam nossa época.  

Portanto, interessante repensar o papel do próprio Poder Judiciário neste cenário 

político, ético e social, buscando definir seus propósitos práticos e operacionais na 

concretização da justiça e da própria democracia. De que modo deve atuar os juízes na busca 

pela resolução de uma constante tensão que marca a função do Direito na sociedade 

contemporânea, qual seja a tensão entre o geral, caracterizado pela lei e o particular, 

caracterizado pelo caso concreto. Entretanto, não deve haver exclusão entre estas duas esferas 

de atuação do Direito, pois da mesma forma que a valoração do caso em concreto é 

importante para compreensão verdadeira dos fatos e valores presentes no caso, a 

normatividade estabelecida também serve como um importante critério para a prática da 

justiça à medida que estabelece de alguma forma os mecanismos de controle para aquela 

realidade social já regulada.  

 

“Isto porque na vida da ciência – jurídica ou de qualquer outra – não há, nem pode 

haver ponto de repouso definitivo. O que antes tiver sido virado do avesso pode 

sempre, a todo tempo, ser revirado: não no sentido de dar marcha à ré, de abrir mão 

do avanço consumado, de desprezar as recentes conquistas; mas no de averiguar se, 

com a ajuda das novas lentes, não se obtêm, olhando noutra direção, quiçá no 

sentido contrário, imagens também novas e igualmente enriquecedoras”. 

(NICOLAU JÚNIOR, 2007). 

 

Assim sendo, as sentenças judiciais como resultado da função jurisdicional do Estado 

para que sejam compatíveis à amplitude das situações fáticas e, portanto, condizentes à Justiça 

exigem do juiz um papel criativo no processo de construção do significado da norma. O 

silogismo formal que marcou o paradigma exegético Positivista, na qual se presume uma 

constante adequação da norma, pressupostamente elaborada, à realidade fática que visa 
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regular, resultando daí a conclusão lógica e matemática de qual conduta ou comportamento a 

ser exigido juridicamente, não mais se apresenta suficiente pata atender a demandas sociais 

marcadas pela complexidade na era contemporânea.  
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Resumo Este artigo objetiva defender a promoção de espaços e momentos de deliberação e 

negociação como parte integrante de um modelo democrático discutido por Habermas. 

Limitações inerentes à formação da opinião e da vontade foram apontadas, assim como uma 

possível reorganização de poder nas relações no estado democrático. Tais limitações se 

apresentam também como motivos em favor da sua prática formal, inclusive, promovida pelo 

próprio Estado. 

 

 

Palavras-chave: Democracia deliberativa. Habermas. Formação da opinião e da 

vontade. Deliberação. 

 

 

Abstract This article aims to defend the promotion of spaces and moments of deliberation 

and negotiation as part of a democratic model discussed by Habermas. Limitations inherent in 

the opinion and will formation have been identified as a possible reorganization of power 

relations in the democratic state. Such limitations are also present as reasons in favor of their 

formal practice even promoted by the state itself. 

 

 

Keywords: Deliberative democracy. Habermas. Opinion and will formation. 

Deliberation. 
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Muitas são as teorias sobre como a democracia é e como deveria ser. Sendo algo 

próprio de um povo/sociedade, não há como eximir-se de ser uma construção. No entanto, 

com a evolução do conhecimento, as discussões atuais se avolumam. Releituras de caminhos 

conhecidos e leituras inéditas – em pretensão – de nossa sociedade dinâmica dividem o 

espaço do pensar acadêmico. 

O recorte aqui escolhido traz um debate sobre parte do tema da participação. O 

significado de participar numa democracia assume caráter também recortado, excluindo o que 

se entende por uma participação programada. Em nosso Estado democrático, apenas a 

‘escolha’ é oportunizada, e não a negociação, quando coloca-se alguma pauta em votação sem 

prévia deliberação. Amplamente aceita, tal receita dita democrática permanece, já que a 

maioria que vence sente-se reconhecida na vitória e a minoria vencida a aceita, aguardando a 

próxima oportunidade de fazer-se maioria vencedora. Isso significa que a minoria se conforta, 

mas pode não reconhecer o tema ou posicionamento vitorioso como legítimo. Justifica-se o 

dito popular – a democracia é a ditadura da maioria – e questiona-se o intento ‘democrático’. 

No presente artigo, é tomada como premissa a perspectiva que valoriza o fazer 

democrático, assumindo que é no espaço da negociação, e não do voto nas urnas, por 

exemplo, que a perspectiva deliberativa encontra espaço prático e passível de produzir 

resultados mais compreensíveis aos olhos dos participantes. No embate travado entre maioria 

e minoria – onde não há espaço para negociação – há outras influências a considerar. O debate 

na esfera pública, no mundo da vida, influenciado pelos meios de comunicação de massa – 

propagadores do discurso político das elites e dos detentores do poder regulador – apesar de 

alimentar a formação da opinião pública, mantém o cidadão longe da prática da participação 

baseada na negociação, desfigurando seu papel de sujeito numa democracia.  

Resta então procurar caminhos que representem alternativas ao estado de inércia em 

que se encontram os cidadãos de hoje. Habermas (2003) aponta para a esfera pública política 

que pode conter espaços para a deliberação e negociação de pautas de interesse público, 

transformando assim a comunidade em sujeito de uma democracia deliberativa. O objetivo 

deste artigo, portanto, é defender a promoção de espaços e momentos de deliberação e 

negociação. Para tanto, fez-se necessário trazer à tona as limitações inerentes à formação 

racional e imparcial da opinião e da vontade, apontando-as como razões e argumentos em 

defesa da sua prática, e não para a negação de seu exercício. 
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A problemática da participação: comunicação e poder 

 

A leitura habermasiana está focada em sua contribuição para a política 

deliberativa, esta compreendida como um conceito procedimental de democracia. O 

autor vai além da perspectiva que visualiza nossa sociedade de modo a separar o Estado 

dos cidadãos. Não se trataria de uma visão antagônica, mas dialética. No entanto, 

quando Habermas (2003) vence a barreira do foco já delimitado por tantas vezes por outros 

estudiosos, traz para a discussão o papel da esfera pública e de como esta se comporta nos 

modelos que buscam compreender o funcionamento das nossas sociedades democráticas. É 

parte, então, de um grupo de acadêmicos que vem trabalhando para debater a democracia com 

novo viço. 

Numa perspectiva liberal, a percepção que isola o aparelho estatal dos cidadãos deve 

ser superada pelo processo democrático, havendo uma veia normatizadora para tal. No 

entanto, é uma perspectiva que centra suas atenções no Estado, sendo fonte de avaliação 

positiva ou negativa as ações deste, e não a formação de sujeitos que deliberam. Por outro 

lado, a teoria do discurso carrega a ideia de que uma política deliberativa não depende de uma 

cidadania capaz de agir coletivamente, mas da institucionalização dos processos 

comunicacionais, opiniões e deliberações que se formaram informalmente na esfera pública. 

Tratar-se-ia, então, de uma sociedade descentrada, necessária para a procedimentalização do 

que o autor chama de soberania popular e para a ligação do sistema político às redes da esfera 

pública. 

Vale ressaltar que a expectativa não é encontrar uma participação democrática válida 

como totalidade, nem sobrevalorizar a ação de sujeitos privados que fazem escolhas 

individuais e, quando coletivas, o fazem de forma inconsciente. A teoria do discurso, ainda 

segundo o autor, considera a intersubjetividade encontrada em processos de entendimento 

que, num nível superior, se realizam nas esferas públicas políticas. Por não esclarecer o que 

denominaria como nível superior, supõe-se que se trataria de processos de entendimento 

planejados e com resultados superiores àqueles alcançados nas esferas públicas ‘comuns’, e 

não políticas. 

No entanto, Habermas (2003) destaca a formação de arenas nas quais a formação da 

opinião e da vontade pode ocorrer, inclusive, de forma próxima à racional, por debater 
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questões de interesse comum a todos os sujeitos. Tais arenas se formariam não apenas fora 

dos poderes instituídos, mas também dentro deles, o que daria forma diferenciada ao trabalho 

político e estatal. 

 

O fluxo comunicacional que serpeia entre formação pública da vontade, decisões 

institucionalizadas e deliberações legislativas, garante a transformação do poder 

produzido comunicativamente, e da influência adquirida através da publicidade, em 

poder aplicável administrativamente pelo caminho da legislação (2003, p. 22). 

 

A visão habermasiana sobre o papel da formação da opinião e da vontade, que 

perpassa por uma crítica ao modelo liberal por valorizar as fronteiras entre Estado e sociedade 

– já que o agir das arenas em que a opinião e a vontade se formam não condiz com tal 

separação –, continua a apontar para o funcionamento da esfera pública. 

Se no modelo liberal a formação democrática da vontade objetiva a legitimação do 

exercício do poder político (quando o Estado é autorizado a exercer poder, tendo que justificar 

esse uso perante a sociedade), agora, ela tem outro foco. Nessa nova perspectiva, a formação 

democrática da vontade constitui a sociedade, sendo esta uma comunidade política. Habermas 

(2003) defende que, dessa forma, um governo seria obrigado a aceitar escolhas concorrentes e 

realizar determinadas políticas que não suas. O Estado teria um papel diferente do que possui 

hoje em sociedades democráticas, tratando-se de uma recolocação. O governo se comportaria 

como “parte de uma comunidade política que a si mesma se administra, não a ponta de um 

poder do Estado, separado dos demais: é mais uma comissão do que um órgão do Estado 

(HABERMAS, 2003, p. 22-23). 

Ao fazer esse reposicionamento, atribuindo poderes a uma esfera pública política 

capaz de promover a formação democrática da opinião e da vontade, o autor não retira o 

poder de ação do sistema político/estatal. Não se trata, ao nosso ver, de uma reorganização 

total, mas de uma redistribuição de poderes que se justifica pelas capacidades envolvidas: 

 

O poder disponível administrativamente modifica sua composição durante o tempo 

em que fica ligado a uma formação democrática da opinião e da vontade, a qual 

programa, de certa forma, o exercício de poder político. Independentemente disso, 

somente o sistema político pode "agir". Ele constitui um sistema parcial, 

especializado em decisões que obrigam coletivamente, ao passo que as estruturas 

comunicativas da esfera pública formam uma rede ampla de sensores que reagem à 

pressão de situações problemáticas da sociedade como um todo e estimulam 

opiniões influentes. A opinião pública, transformada em poder comunicativo 

segundo processos democráticos, não pode "dominar" por si mesma o uso do poder 

administrativo; mas pode, de certa forma, direcioná-lo (HABERMAS, 2003, p. 23). 

 

O poder da esfera pública, possibilitado pelo agir comunicativo, está exercido então ao 
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pautar o Estado. A formação da opinião e da vontade, compreendida como um processo 

comunicativo que pode ocorrer na esfera pública, não encontraria as mesmas fronteiras ao 

lidar com o poder administrativo, visto que seria parte do procedimento democrático de 

orientá-lo. Em tese, a ideia de reorganização do exercício de poderes em uma democracia é 

válida e merece atenção. No entanto, muitas discussões esbarram – e não poderia ser diferente 

– nas limitações inerentes à sua práxis, aos processos de deliberação necessários para a 

formação imparcial e racional da opinião e da vontade numa esfera pública política. 

 

Os limites à formação imparcial e racional da opinião e da vontade 

 

Apesar de ressaltar a capacidade da esfera pública política em promover a participação 

dos cidadãos em um ambiente democrático, não há como ignorar as dificuldades encontradas 

no processo da formação imparcial da opinião e da vontade. Uma delas parte do pressuposto 

que os envolvidos não possuem conhecimento sobre si e seu papel social, nem sobre os temas 

em pauta, de forma igualitária. E um procedimento ideal de deliberação busca estabelecer 

condições igualitárias para que não se comporte como mais um mecanismo de dominação, 

agora, em esferas mais específicas e travestidas de solução para o problema do fazer 

democrático. Para haver negociação, é necessária condição de igualdade de saber em diversos 

aspectos. 

Dahl (1989 apud HABERMAS, 2003) denomina encapsulamento a não disposição de 

informações técnico-políticas aos cidadãos comuns, o que deixa nas mãos do Estado e seus 

agentes um poder não compartilhado que poderia, em uma negociação, provocar um exercício 

de dominação ao invés de deliberação. Tal ‘monopólio de um saber especializado’ configura-

se como um dos maiores perigos a serem enfrentados por defensores de uma democracia 

deliberativa. O autor visualiza o uso das telecomunicações como solução e sugere o que 

chama de "minipopulus", uma espécie de “formação da vontade especificada funcionalmente 

e, ao mesmo tempo, descentralizada, através de assembleias escolhidas de modo 

representativo e detentoras de informações especiais (1989, p. 339-340). 

Apesar de serem inegáveis as diferenças entre cidadãos, todos eles devem ter direito a 

participar de momentos de deliberação, independentemente de seu grau de escolaridade, de 

sua formação técnica, de seus interesses. Cada cidadão decidirá por si mesmo onde, quando e 

sobre o que deseja deliberar. Apesar de o autor sugerir nova representação, o que parece ser 
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mais viável nos dias de hoje, o modo representativo nas arenas para deliberação também 

reproduziria as relações ‘liberais’ entre cidadãos e Estado, no que concerne ao 

distanciamento. Obviamente, não há garantia de que todo cidadão teria interesse em 

participar. Mais do que isso, ele tem direito a não desejar a participação. No entanto, tal 

decisão cabe a ele, e não a qualquer outro ator do processo democrático. 

Certamente, porém, na hipótese de ampliar a participação para todo e qualquer cidadão 

interessado, os desafios para que uma negociação justa seja viabilizada serão ainda maiores. 

Diante disso, outras dificuldades se impõem: encontrar quem se responsabilizaria por dirimir 

tais injustiças e de que maneira assim faria. Definir quem teria esta capacidade perpassa, ao 

nosso ver, por debate breve. Qualquer cidadão seria detentor do direito, mas não da 

capacidade, visto que é o Estado o detentor do saber especializado necessário para tal. 

Portanto, para deliberar e negociar sobre questões específicas de uma sociedade, uma arena 

deve ser formada por agentes detentores desse tipo de informação. E, se são eles os 

detentores, somente eles teriam condições para compartilhar esse saber. 

Muitos podem defender que o Estado não se interessaria em responsabilizar-se por 

criar espaços de deliberação e há bons argumentos para isso. Por ser justamente na prática de 

autodeterminação política dos indivíduos privados que o todo toma ciência de si, forma-se o 

que Habermas (2003) chama de vontade coletiva dos sujeitos privados, transformando o 

conceito de democracia em algo próximo de uma auto-organização política da sociedade. Essa 

ideia levaria ao entendimento de uma política que se realiza contra o Estado. O autor apoia-se 

em Hannah Arendt, que destaca como a esfera pública política pode trabalhar para a re-

apropriação do poder burocratizado e uma administração descentralizada, como já apontado 

anteriormente. Isso representaria também uma força contra o privatismo de uma sociedade 

despolitizada e a legitimação advinda de partidos estatizados. É possível interpretar, à 

primeira vista, como um enfraquecimento do poder das instituições do Estado e um 

fortalecimento do cidadão na esfera pública política, sendo o primeiro consequência do 

segundo. 

No entanto, algumas experiências vividas em nossa sociedade estão se aproximando 

desse ideal. De forma lenta e ainda ensaísta, debates com a participação de cidadãos estão 

sendo promovidos pelo próprio Estado para construir políticas públicas de ação 

governamental nas mais diversas áreas de interesse. Poderiam ser chamados de ‘minipopulus’, 

conforme sugere Dahl. Por semelhança, é possível citar as conferências municipais (que 
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abastecem de informação as realizadas em instâncias superiores) como encontros em que se 

deseja, pelo menos em tese, promover a participação popular na discussão de pontos 

importantes e solução de problemas. 

Para Habermas (2003), uma política deliberativa possibilita a produção de direito 

legítimo, inclusive para solucionar questões de interesse da sociedade. Por meio da 

deliberação, espaço em que se trabalha com o saber – ao mesmo tempo que este é criado e 

recriado – os participantes estão envolvidos na regulação de conflitos e persecução de fins 

coletivos. Antes de reafirmar que o Estado não seria promotor da política deliberativa, busca 

discutir a base na qual ela pode ser praticada, respondendo, talvez, a pergunta direcionada ao 

‘como’ fazer, de que maneira o desequilíbrio das negociações deve ser solucionado. 

Não é pretensão pormenorizar as limitações desse tipo de arena planejada pelo Estado 

– já que o recorte aqui realizado já levantou a questão da possibilidade de não haver interesse 

estatal em promover um contramovimento. No entanto, vale trazer outra perspectiva 

limitadora à tona, sendo esta responsável pela prática interna das arenas de deliberação.  

Na leitura habermasiana, a dimensão discursiva ganha destaque ao ser reconhecida 

como fonte legitimadora da política deliberativa. À estrutura discursiva da formação da 

opinião e da vontade atribui-se espaço para que resultados de qualidade racional sejam 

alcançados. O autor, apresentando contribuição de Peters (1991), também aponta proposta em 

que sucessos e fracassos na solução de problemas são medidos por critérios de racionalidade, 

sendo este o tratamento que se espera para que seja criado o direito legítimo num processo 

democrático. 

 

Pois o processo democrático condiciona a criação do direito legítimo a um 

tratamento presuntivamente racional de problemas, cujo modo de interrogação 

corresponde aos problemas que sempre foram elaborados de forma quase 

inconsciente. Pois o âmago da política deliberativa consiste precisamente numa rede 

de discursos e de negociações, a qual deve possibilitar a solução racional de 

questões pragmáticas, morais e éticas - que são precisamente os problemas 

acumulados de uma fracassada integração funcional, moral e ética da sociedade 

(HABERMAS, 2003, p. 47). 

 

Os aspectos emocionais, válidos para as relações e posicionamentos dos indivíduos 

tanto na esfera privada quanto na esfera pública, não serão alvo da discussão aqui colocada. 

Considerando verdadeira a visão plural do ser humano, não há como descartar as influências 

emocionais de qualquer participação em meio democrático. Apesar delas, o trabalho de 

deliberação continua possível e não deve ser impedido, mesmo porque, o ideal de 

racionalidade dos tempos atuais admite que somos seres capazes de agir racionalmente, sendo 
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‘emocionais’. Trata-se, então, de disponibilizar informações pertinentes, técnicas ou não, e de 

buscar garantir ambiente propício para uma argumentação válida
81

. 

Ademais, há de considerar que, em momentos de deliberação, é possível destacar 

possibilidades. Trata-se de um momento que, mesmo normatizado e guiado pela 

racionalidade, se caracteriza pela, supostamente acordada, troca de influências. Os indivíduos 

participantes, inclusive os detentores do saber especializado pertinente à pauta em discussão, 

esbarram nos limites de seu ‘mundo da vida’, usando outra expressão habermasiana. No 

entanto, é justamente aí que reside a pluralidade de expectativas e pontos de vista que podem 

ser compartilhados. Tal limitação dos momentos de deliberação pode ser vista também como 

uma potencialidade, uma característica fundadora de qualquer sociedade mas, para Habermas 

(2003), essa limitação se dá na interação e na interpretação do universo do outro. Apesar de 

um esforço para um entendimento discursivo e uso da racionalidade para tratar temáticas de 

interesse, individualidades não podem ser negadas. 

 

A partir do momento em que entendemos a socialização intencional do modo como 

foi sugerido, ou seja, mediada através da comunicação, não contamos mais com 

seres inteligíveis, oniscientes, sem corpo e que agem fora de um contexto; porém 

com atores ligados a um corpo, socializados em formas de vida concretas, 

localizados no tempo histórico e no espaço social, envolvidos nas redes do agir 

comunicativo, os quais, ao interpretar provisoriamente a respectiva situação, têm 

que alimentar-se das fontes indisponíveis de seu mundo da vida. E nesse processo 

não se nega a contingência das tradições e formas de vida existentes, nem o 

pluralismo das atuais subculturas, cosmovisões e conjunções de interesses. De outro 

lado, os atores não dependem apenas de seu mundo da vida. Pois esse mundo da 

vida só pode reproduzir-se, por seu turno, através do agir comunicativo [...] mesmo 

em tais condições ideais, discursos e negociações só podem desenvolver sua 

capacidade de solucionar problemas, na medida em que os problemas em foco forem 

captados de modo sensível, à luz de tradições pós-tradicionais reflexivas, descritos 

adequadamente e respondidos de forma produtiva. Um entendimento discursivo 

garante o tratamento racional de temas, argumentos e informações; todavia ele 

depende dos contextos de uma cultura, de pessoas capazes de aprender (2003, p. 53). 

 

Ainda vale ressaltar que as estruturas da esfera pública, a produção do saber e os 

meios de comunicação, resultantes da organização social atual, promovem as mais diversas 

desigualdades, acarretando “assimetrias inevitáveis no tocante às informações, isto é, quanto 

às chances desiguais de intervir na produção, validação, regulação e apresentação de 

mensagens” (2003, p. 54). Habermas (2003) ainda aponta para a existência das diferenças 

                                                 
81

 A procura por uma argumentação racional válida é parte do trabalho de deliberação, pois não se pode esperar 

que os sujeitos participantes ignorem suas experiências e consequentes aprendizados – racionais e emocionais – 

para uma discussão sobre tema que os influenciará do mesmo modo. Isso significa que nem todo processo de 

deliberação alcançará este objetivo, pois um argumento emocional pode ser considerado ainda mais legítimo do 

que um racional, o que não tornaria a discussão inválida, muito menos ilegítima para os participantes. Se foi por 

eles produzida, a decisão é democrática e soberana. 
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entre capacidades individuais, fontes de participação e atenção à política, pouca disposição 

para a participação e enfoques oportunistas, o que prejudica a formação racional da opinião e 

da vontade. 

Compreender que existem limitações para a formação política da opinião e da vontade 

não pode representar conclusão desanimadora. Apesar das dificuldades inerentes à natureza 

do homem social, formas de organização social e política já foram criadas e 

institucionalizadas. Justamente por ignorar a formação da opinião e da vontade na esfera 

pública, tais formas de organização se marcaram tão desiguais. Portanto, o trabalho voltado 

para a criação de momentos de deliberação em que seja possível a formação racional da 

opinião e da vontade se justifica. 

 

A necessidade de normatização 

 

Considerando que as arenas para deliberação e formação da opinião e da vontade 

representam uma nova perspectiva democrática, bem como um longo caminho a ser 

conhecido e reconhecido, resta defender a sua realização. Apesar das limitações e também por 

causa delas, os espaços para esse modo de negociação e participação política devem ser 

criados para que se possa praticar, experienciar, estudar, discutir, aprimorar. Somente assim, a 

sociedade civil poderá ter seu poder fortalecido. E não se trataria apenas de arenas informais, 

mas de espaços formais. Habermas (2003, p. 22) chega a defender que tais processos precisam 

ser ‘institucionalizados’: 

 

[...] aqui, a sociedade civil, tomada como base social de esferas públicas autônomas, 

distingue-se tanto do sistema econômico, como da administração pública. Dessa 

compreensão da democracia resulta a exigência normativa de um deslocamento de 

pesos nas relações entre dinheiro, poder administrativo e solidariedade, a partir das 

quais as sociedades modernas satisfazem suas necessidades de integração e de 

regulação. Aqui as implicações normativas são evidentes: a força social e 

integradora da solidariedade, que não pode ser extraída apenas de fontes do agir 

comunicativo, deve desenvolver-se através de um amplo leque de esferas públicas 

autônomas e de processos de formação democrática da opinião e da vontade, 

institucionalizados através de uma constituição, e atingir os outros mecanismos da 

integração social - o dinheiro e o poder administrativo - através do medium do 

direito (HABERMAS, 2003, p. 22). 

 

Mais uma vez, a responsabilidade primeira recai sobre o Estado e seus agentes, 

inclusive, legislativos, representantes do cidadão. O autor ainda conclui que uma esfera 

pública política (e seus fluxos comunicacionais) somente se transformará em “poder político 
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quando passar através das comportas do processo democrático e do sistema político em geral, 

instaurado na forma de Estado de Direito” (2003, p. 56). Obviamente, não se trata de atribuir 

à institucionalização dos momentos de deliberação a responsabilidade pelos resultados 

esperados em termos ideais. Um dos questionamentos habermasianos aponta para este prisma. 

 

[...] o fluxo do poder do sistema político, regulado pelo Estado' de direito volta a 

sofrer a pressão da complexidade social. [...] Então se coloca a questão de saber até 

que ponto esse “contramovimento”, inerente às instituições do Estado de direito, é 

capaz de compensar as limitações comunicativas, cognitivas e motivacionais das 

quais depende uma política deliberativa e a transformação do poder comunicativo 

em administrativo (2003, p. 56). 

  

Questionamentos como esse são capazes de provocar discussões teóricas infindáveis, 

mas, nem por isso, improdutivas. No entanto, a possibilidade da prática deliberativa poderá 

enriquecer os debates. Muitos dos paradigmas vividos em sociedade não chegaram a ser 

discutidos previamente e se consolidaram, sendo alvo de análise enquanto aconteciam. Ao 

tratar de questões sociais, isso ganha dimensão especial, visto que se configura como processo 

dinâmico e em constante construção. Habermas (2003) também questiona se a inércia do agir 

comunicativo na esfera pública voltado para a formação racional da opinião e da vontade não 

seria oportuno para o surgimento e crescimento do exercício de poderes ilegítimos que 

independem do processo democrático. Mais uma vez o investimento em espaços de 

deliberação se justifica, não para minar a existência do poder ilegítimo, mas para criar e 

compartilhar na esfera pública a ideia do que é um poder legítimo e, assim, criar 

entendimentos (possibilidades) para que o outro seja enfraquecido.  

Há muitas formas de poder sendo exercidas à margem (e ao mesmo tempo inseridas) 

na estrutura formal do Estado de direito e nos sistemas sociais funcionais regulados por 

normas. Poderes não legitimados, mas ‘vigentes’. Caberia acrescentar ao rol de 

questionamentos habermasianos em torno da temática: por que espaços de deliberação em 

torno de questões de interesse público, em busca, por último, da formação racional da opinião 

e da vontade, não podem ser criados pelo próprio Estado. Se esta se trata mesmo de um 

‘contramovimento’, o Estado não teria interesse em fortalecê-lo. No entanto, ele detém o 

saber especializado, ele deve responder aos cidadãos, ele sofre a pressão para atender o 

interesse público. Então, possui razões também para compreender os espaços de deliberação 

como uma nova possibilidade. 

Ademais, fica óbvia a premissa de que, mesmo em uma sociedade autorregulada – que 
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se configura ainda como utopia em termos ideais para uma esfera pública politizada em alto 

grau – é necessária ‘comissão’ executora. Isso significa que, quando criados os momentos de 

deliberação, o Estado não perde sua função. Alguns governos é que temeriam a formação 

racional da opinião e da vontade e, por consequência, não promoveriam a deliberação. É o 

governo que se vale do poder discricionário, por exemplo, e não o Estado. Os momentos de 

deliberação são, para o Estado, um procedimento fundamental. Para o governo, podem 

significar perda de liberdade no exercício de seu poder de escolha.  

Também é preciso ressaltar que o governo, necessariamente, fará parte das arenas de 

deliberação, visto que é detentor do saber especializado. Portanto, mesmo aqueles que 

consideram o momento de deliberação uma perda de liberdade farão parte do processo, não 

estando excluídos do debate. Se valer do argumento moral de que o exercício do poder será aí 

desigual é desconsiderar as outras possíveis forças de cada debate, assim como é ingênuo 

prever que todo momento de deliberação será igualitário. O que cabe é institucionalizar a 

intenção, normatizar a igualdade e garantir a possibilidade. A existência de uma lei não traz 

em seu bojo o cumprimento, mas a intenção de normatizar procedimentos que podem 

colaborar com a sociedade. Neste caso, para uma sociedade democrática, resta tornar a 

discussão plausível e partir para o caráter prático que ela impõe, como defende Bobbio: 

 

Eu parto da premissa segundo a qual a única maneira de conduzir uma discussão 

razoável sobre a democracia, [...] consiste em considerá-la como algo que se 

caracteriza através de uma série de regras ... que estabelecem quem está autorizado a 

tomar decisões envolvendo a coletividade e que tipo de procedimentos devem ser 

aplicados (1987 apud HABERMAS, 1993, p. 24). 

 

A partir do momento em que o ‘poder de deliberar’ estiver disponível para a 

população, é possível que uma nova dinâmica seja criada. A esfera pública de Habermas 

recebe incontáveis influências e as arenas de negociação serão mais uma delas. A formação 

racional da opinião e da vontade dentro de espaços formais de deliberação pautados por temas 

de interesse público e por uma participação que preza pela igualdade nas negociações ajudará 

a influenciar a formação informal da opinião e da vontade fora desses espaços – será 

concorrente das outras estruturas de poder ilegítimas e forças comunicativas alienantes. 

Dentro de arenas como essa podem prevalecer suas limitações, obviamente. Limitações que 

não promoveriam uma real participação, certa emancipação do cidadão que hoje não é 

politizado. No entanto, o contrário, não se aplicaria a outras tantas ‘entidades’ da estrutura 

social; a elas, sim. 
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Considerações finais 

 

Esperar que o Estado promova espaços de deliberação para auxiliar a formação da 

opinião e da vontade e transformar a esfera pública política em elemento procedimental da 

democracia deliberativa pode ser utópico, mas não irreal. Se a utopia tem como intento 

manter o sujeito em sua constante busca, ela é aqui pertinente. Ofertar a possibilidade de 

participar do fazer democrático e das decisões administrativas do Estado é, para este, algo a 

ser compreendido. Vantagens e desvantagens serão visualizadas, mas não a despeito de 

‘quem’ vê. Para a máquina estatal, a participação é suficientemente positiva e, até para os 

governantes que compreendem sua missão enquanto gestores temporários do Estado. Além 

disso, são os agentes políticos os que sofrem cada vez mais as pressões das ruas. Tratar-se-ia, 

então, de organizar o processo e institucionalizar a participação. O alívio das pressões sociais 

poderia vir. No entanto, não são as questões práticas as temidas pelos detentores do poder 

institucionalizado. 

A democracia deliberativa traz em seu bojo uma revisão da prática do poder, enfim. E 

talvez seja esse o impedimento para a deliberação nas tais arenas – a necessidade da 

manutenção do poder –, e não suas limitações práticas discutidas até aqui. Não diria que, 

desde Maquiavel, os autores que se debruçaram sobre o tema estão enganados, defasados ou 

merecedores de qualquer crítica possível de ser construída. O que se faz mister colocar é a 

severa urgência em construir novos valores capazes de transformar as relações de poder entre 

governantes e governados em oportunidades de verdadeiras trocas éticas.  

No momento em que o Estado, liderado por indivíduos conscientes do dever 

coletivizado, enxergar-se promotor da educação política antes de entidade reguladora de 

relações orientadas para a manutenção de seu próprio caráter regulatório, poderá trabalhar 

contra o privatismo, a despolitização, a inércia das esferas públicas e, porque não dizer, contra 

os poderes ilegítimos que permeiam nossa estrutura social. É preciso que o Estado, na figura 

de seus agentes políticos executores e legisladores, encontre maturidade para lidar com a 

responsabilidade de compreender o que significa ‘manter a ordem’ e de, sob os mais diversos 

aspectos – a começar pelo político – desenvolver a comunidade.  
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Razão prática e ciências espírito: o direito em uma perspectiva gadameriana. 

 

Razón práctica y ciencias del espíritu: el derecho en la perspectiva de Gadamer. 
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Resumo O trabalho busca pensar a retomada, feita por Gadamer, do modo de pensar 

aristotélico, no que diz respeito à razão prática. Neste contexto, examina-se o lugar próprio 

das chamadas ciências do espírito, apontando a relação destas com o pensamento 

hermenêutico. Enfim, verifica-se a contribuição do movimento fenomenológico e 

hermenêutico para uma adequada compreensão do fenômeno jurídico. 

 

 

Resumen El trabajo tiene como objetivo repensar la recuperación, hecha por Gadamer, de la 

forma de pensar aristotélica, en relacion a la razón práctica. En este contexto, examina el 

lugar propio de las llamadas ciencias del espíritu y apunta su relación con el pensamiento 

hermenéutico. Por último, examina la contribución de los movimientos fenomenológico y 

hermenéutico para una adecuada comprensión del fenómeno jurídico. 

 

 

1. A tradição e as ciências do espírito. 

 

Para Gadamer, é a filosofia prática de Aristóteles, e não o conceito moderno de 

método, que se mostra como modelo próprio para uma adequada compreensão das ciências do 

espírito.  

Não se trata de um modelo entre outros, para o cumprimento desta tarefa, trata-se do 

“único modelo viável”.
84

 Compreende-se, portanto, porque os problemas da razão prática se 

apresentam, de maneira relevante, na autocompreensão das ciências do espírito. 
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Já em seu surgimento, entre os gregos, a concepção de ciência, decisiva para a 

formação da cultura ocidental, deixa entrever “sua grandeza e talvez também sua desgraça”. 

Isto porque aparece ligada à ideia de uma ciência específica, a matemática, tida como a única 

a cumprir os desígnios da racionalidade, por se apresentar como imutável e, por isto mesmo, 

revestida da universalidade, escapando a uma necessidade de observação a cada vez. 

Grandeza por ser uma ideia plasmadora do saber ocidental, desgraça por se apresentar como 

concepção redutora dos diversos modos de se construir ciência. 

Também a ciência moderna se manteve nos marcos da compreensão grega, visando, 

como seu conteúdo e objetivo, a procura por leis imutáveis e, com isto, o Ocidente, firme 

nesta direção, deixou pouco espaço para o saber sobre as coisas humanas que, por não se 

apresentarem estas como imutáveis, não poderiam “reivindicar uma real capacidade de saber, 

isto é, caráter real de saber”.
85

  

Assim, os espaços da moral, da política, enfim, das criações humanas, não poderiam 

ser cientificamente compreendidos, não ao menos sob as condições da ciência moderna, a 

exigir imutabilidade do saber que alcança.  

Ora, se mutáveis as coisas humanas, filhas da história, sujeitas às conformações da 

aventura humana no tempo, certamente, de se reconhecer aqui um espaço infenso ao domínio 

colonizador do logos matematizante greco-moderno. 

O destino das ciências humanas, enquanto saber algo diverso do modo de 

compreender o conhecimento científico, firmado já entre os gregos e continuado entre os 

modernos, não se altera nem mesmo com a virada metodológica, ocorrida a partir de Galileu.  

Até mesmo para John Stuart Mill que, de alguma maneira, tenta pensar as ciências do 

espírito, por ele designadas, como outrora, moral sciences, estas não se libertam do conceito 

de ciência empírica e, por isto, continuam a comparecer como previsões incertas, prognósticos 

indeterminados, cujo grau de confiabilidade se assemelharia àquele alcançado pela 

meteorologia, como observa Gadamer, com alguma ironia.
86

 

Então, neste contexto de domínio da ciência empírica e de seus métodos, coloca-se 

para a filosofia a tarefa, sempre renovada, de defender a validade autônoma das ciências 

humanas.  
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A começar pela revitalização e recuperação do conceito de retórica, enquanto esta se 

posta como lugar do diálogo fundante de um saber humanamente arquitetado, a justificar-se, 

cientificamente, como saber sobre o homem.  

Comparece, aqui, a tarefa desafiadora da justificação das ciências humanas ou, como 

salienta Gadamer, apontando a formulação moderna desta tarefa, trata-se de pensar o caráter 

epistemológico das chamadas ciências do espírito.
87

 

Tentativas de resposta a esta ingente questão, no contexto das preocupações de 

autofundamentação das ciências do espírito, foram apresentadas por Max Weber, que acaba 

por descartar da ciência - da sociologia, seu principal alvo – as questões atinentes a valores. 

Outras respostas, em sentido diverso, vieram com a filosofia neokantiana dos valores, 

com o romantismo alemão e com Dilthey.  

Contudo, o essencial da tarefa de apurar o caráter epistemológico das ciências do 

espírito permanecia intacto, remanescendo com um desafio, frente ao fracasso, ao menos 

parcial, destas tentativas. 

Muito embora, se deva reconhecer que Dilthey, ao incorporar a herança hegeliana, já 

evidencia que a objetivação da subjetividade, enquanto cultura, poderia se apresentar 

enquanto “objeto de possível compreensão” e, por isto mesmo, prestar-se à construção de uma 

ciência do espírito.
88

 

Mas, mesmo a Dilthey faltara o elemento característico da facticidade do acontecer 

histórico, como vivência, o que teria condenado seu empreendimento de autojustificar as 

ciências do espírito ao fracasso.  

Este elemento necessário seria acrescido ao debate por meio das contribuições de 

Husserl e Heidegger.  

Aquele, ao introduzir o mundo da vida (Lebenswelt) como lugar fundante de algo que 

nos é comum, na cultura, antecedendo a todo conhecimento científico. Este, ao intentar uma 

hermenêutica da facticidade, desnudando a existência factual como incompreensível em 

definitivo.  

Ambos contribuíram para “afirmar a temporalidade e a finitude do ser humano frente à 

tarefa infinita da compreensão e da verdade”.
89
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Assim amparado, Gadamer sustenta que o conhecimento enquanto domínio do outro e 

do estranho, típica configuração do saber moderno, não é a única via científica de 

compreensão do saber.  

Ao contrário, no caso das ciências do espírito, o essencial “não é a objetividade, mas a 

relação prévia com o objeto”. Deste modo, a “participação nas manifestações essenciais da 

experiência humana”, cuja comunicação nos é possível pelo diálogo, seria lugar fundante a ser 

alcançado, já que nos é possível participar da verdade e do outro pela partilha.
90

 

 

2. A acertada perspectiva aristotélica. 

 

Foi Aristóteles que, para Gadamer, teria oferecido a direção correta para a formulação 

de uma resposta possível e adequada ao problema da epistemologia das ciências do espírito.  

De fato, ao pensar sobre o âmbito das coisas práticas, que implicariam “toda conduta e 

toda auto-organização humana”, (aqui o lugar do direito) a partir da procura por uma 

racionalidade orientadora do agir, a phronesis, Aristóteles teria se colocado a tarefa de 

explicitar que a facticidade e,  portanto, a finitude, permeia o destino de todo  e qualquer saber 

prático.  

De outro lado, meritoriamente, Aristóteles teria também demonstrado que o paradigma 

da racionalidade que dirige a ação é possível de se alcançar, porque partilhamos o mundo da 

vida, estamos insertos, juntos, em um certo ethos e que, por isto, quem não se posta fora da 

sociedade, há de sempre aceitar o intercâmbio com o outro, na “construção de um mundo 

comum de convenções”.
91

  

Eis porque a virtude da phronesis se mostra como “a virtude hermenêutica 

fundamental” e a hermenêutica se apresenta como uma “teoria da aplicação, quer dizer, da 

conjugação do universal e do particular”, o universal do mundo da vida, por todos partilhado 

na cultura, e o particular da vivência irrepetível, única, do acontecer histórico, ambos selados 

pela marca primordial e indelével da finitude.
92

 

Enfim, a partir de Aristóteles, de uma sua especial contribuição acerca da filosofia 

prática, permanece possível uma justificação filosófica das ciências do espírito, alertados para 

o fato de que, nos vinculamos pela finitude de nosso condicionamento histórico.  
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Por tudo, não é a definitividade científica dos gregos, não é a continuidade desta entre 

os modernos, ou a preocupação metodológica obsessiva da modernidade, fatores que estariam 

aptos a fundar uma justificação filosófica das ciências do espírito.  

Ao contrário, se partilhamos a finitude, o mundo da vida, a facticidade, é isto o que 

nos permite avançar para uma justificação filosófica destas ciências.  

Para Gadamer, o que pareceria um limite a outros olhares, é exatamente o que permite 

a articulação entre o universal, o comum, que nos antecede como condição, e o particular, a 

configuração factual de nosso ser histórico, e é aqui que se insere o ponto nodal da 

justificação filosófica, que ele se propôs como tarefa. 

Por isto, a hermenêutica se ergue como tentativa de, justamente, pensar o universal, o 

mundo da vida, da cultura, ciente de seu irrenunciável entroncamento como o factual, o 

particular, escapando da obsessiva confiança em um método revelador da verdade do real. 

 

3. Hermenêutica, fenomenologia e direito. 

 

Certamente o direito se posta no campo de investigação das ciências humanas, 

compreensivas, ditas na tradição ciências do espírito. Daí porque, para que seja pensado 

adequadamente, imprescindível será seu tratamento hermenêutico. 

Deste modo, uma compreensão da ideia de justiça, no contexto de um pensamento 

jurídico comprometido com esta sua natureza, pode receber claro auxílio da tradição 

hermenêutica. 

Enfim, para uma compreensão bem sucedida do fenômeno jurídico, em especial, 

pensamos que sejam úteis as seguintes direções, para as quais é de inegável valor o apelo a 

Gadamer: a interpretação da phronesis como virtude essencial da racionalidade prática; a 

partilha e o diálogo enquanto espaços de construção de uma finita tarefa de se alcançar a 

verdade; a consagração do mundo da vida enquanto antecedente a todo conhecimento 

científico comparecendo, por isto, como fundamento comum dos diálogos possíveis; a defesa 

da radical temporalidade e facticidade de todo e qualquer evento histórico da verdade. 

De fato, ao assim proceder, posta-se a conclusão de que uma ciência do direito 

radicada no terreno concreto do mundo da vida é capaz de ultrapassar os contornos de uma 

mera ciência da faticidade social, alcançando a universalidade da experiência do direito, não 

limitada aos especialistas. 
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Experiência do direito que se firma com “fator constitutivo da estabilidade daquele 

ordenamento social que em determinada comunidade de direito tem a pretensão de ser 

válido”, isto é, “o ordenamento jurídico é um fenômeno fundamental da realidade social, já 

que possui o caráter de um componente essencial do nosso ambiente vital”.
93

 O direito assim 

entendido funda-se não somente na validade formal das normas, mas na legitimidade que 

estas devem possuir diante do horizonte transcendental do mundo da vida.
94

 

Enfim, mesmo que se reconheçam inúmeros possíveis na experiência jurídica 

concreta, resta um horizonte que as recolhe e limita: o mundo da vida - Lebenswelt. Além 

disto, é o mundo da vida que permite entender como relativa a multiplicidade possível das 

experiências, já que “ o mundo (...) é uma realidade social intersubjetivamente constituída.” 
95

 

Se a realidade social é construção intersubjetiva e se o direito faz parte desta mesma 

realidade, então deve haver uma experiência comum, Miterfahrung, que sustente a 

legitimidade do ordenamento jurídico, não apenas frente a experiências do direito realizadas 

pelos juristas, mas também frente a experiências possíveis a todos aqueles sujeitos que 

participam do horizonte social que alimenta o sentido das normas. 

Outro valor a salientar é que a procura por núcleos de sentido do direito não implica 

em tentar encontrá-los fora da história, desvinculados de uma comum interferência humana de 

construção. O direito é responsabilidade humana e, como tal, participa de seu destino: forma-

se historicamente.  

A permanência de determinadas direções nucleares de sentido, constituindo-se como 

ideia do direito, é arraigada no terreno da história, da luta humana, no tempo, para firmar-se 

como homem pessoa, consorte integrado em uma comunidade que quer as direções que o 

direito consagra.  

A imanência histórico-cultural orienta e determina a aquisição intuitiva da ideia do 

direito, sistema de núcleos de sentido que se deixa entrever na história, desvelando-se como 

verdades jurídicas.  

O destino da procura se resolve no encontro de um direito sempre no tempo, talhado à 

maneira da práxis humana, do evolver vital e mundanal do homem. Enfim, para falar algo 
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próximo de Heidegger e tão a gosto de Gerhart, realiza-se o direito precisamente naquilo que 

é a possibilidade mais própria do homem, a finitude, inarredável condição do Dasein, marca 

de seu autêntico existir.  

Não nos deve socorrer algum fundamento supra-humano, nem para o direito nem, em 

geral, para o homem como convivente. A condição própria do existir do homem institui a 

necessidade de sua responsável construção na história.  

O direito não se posta fora da labuta humano-histórica de auto-construção, é parte 

integrante desta, respirando e, com isto, vivendo daquilo que a história deixa desvelar como 

caminho de uma via sensata de ordenação da convivência. O que nos remete, se não nos 

enganamos, à via da afirmação da razão prática. 

De fato, o direito, ao tratar destas temáticas complexas e extensas, deve ser referir a 

uma vida sensata, uma vivência ordenada da práxis, tudo como ideal a movimentar as ações, 

no âmbito dos poderes do Estado. Assim, toda ação do Estado e também todo acontecer do 

direito, são colocados sob o signo diretivo da atuação da razão prática, daquela potência 

ordenadora da vida da práxis.  

A filosofia do direito, senão por outras razões, ao menos pelo que acabamos de 

enunciar, deve nutrir-se em um diálogo com o pensamento de Gadamer, com amplas 

possibilidades de resultados positivos. 
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O RISCO DA INVERSÃO DO COGITO CARTESIANO SEGUNDO 

FOUCAULT 

 

Andréia Teixeira Braga,  

José Carlos Henriques 

 

Resumo Se o direito é aquilo que organiza a vida social, dizendo o que se pode ou não fazer e 

regulando as relações entre os indivíduos e o Estado, ele deve abarcar em suas previsões 

legais o maior número de situações possíveis. Se todos estão sob sua égide é preciso que o 

direito pense não na loucura, mas em seu portador: o homem. A medida de segurança é o 

instituto a ser aplicado ao louco que comete crime. Porém a forma como ela vem sendo 

aplicada é indigna. O homem, ainda que louco, é um sujeito de direitos. Sendo assim deve ser 

tratado como tal, não como um objeto. É preciso considerar as diferenças, afinal de contas a 

sociedade é formada por sujeitos diferentes. Não é possível aceitar que seja o louco delegado 

ao ostracismo absoluto, ao silêncio, ao nada. O nada nunca é lugar de homem algum. 

 

Palavras-chave: Direito. Estado. Loucura. Medida de Segurança. Louco. Crime. Sujeito de 

direitos.  

 

Abstracty If law is that which organizes social life, saying what one can or cannot do and 

regulating relations between individuals and the state, it should cover its legal predictions on 

the largest number of possible situations. If everyone is under its aegis, it is necessary that the 

law think not in madness, but its bearer, man. The safety measure of the institute to be applied 

in the madman who commits crime. However, the way it is being applied is unsignifying. The 

man, even though mental disable, is a subject with rights. Therefore, he/she should be treated 

as such, not as an object. One need to consider their differences, after all society is formed by 

different subjects. Unable to accept that it is delegated to absolute oblivion, silence, 

nothingness.The nought is never a place to any man.  

 

Keywords: Right: State. Madness. Security Measure. Crazy. Crime. Subject of rights. 

 

O “louco infrator”, por muito tempo, carregou consigo a designação de perigoso e 

incapaz de manter laços sociais, em virtude de sua patologia clínica. E o direito penal 

consagrou a esses inimputáveis a possibilidade de aplicação da medida de segurança. Mas 

como tem sido a aplicação destas medidas de segurança no Brasil?  

Não estariam sendo as mesmas um exílio perpétuo nos hospitais de custódia e 

tratamento psiquiátrico ou manicômios judiciários, os quais, infelizmente, na prática, são 

verdadeiros locais de segregação, contrários a toda ordem contida na Constituição da 

República?  
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Foucault, em sua obra História da Loucura, levanta a hipótese de que o tratamento 

dado ao louco e, consequentemente, ao inimputável que é submetido à medida de segurança, é 

devido à introjeção do cogito na sociedade de uma forma generalizada. 

O cogito, pensado por Descartes, consegue justificar a exclusão da loucura e foi a 

pedra fundamental para que a sociedade pudesse praticar tal segregação, desde o século XVII 

até os dias atuais. 

No que tange ao posicionamento do Estado em relação ao inimputável, questiona-se 

se o cogito permanece como fundamento de exclusão dos inimputáveis e se o tratamento dado 

a eles é juridicamente adequado. 

Então, sob essa ótica cartesiana, a postura do Estado se justifica na medida em que 

não percebe o louco como semelhante, detentor dos mesmos direitos que possuiriam seus 

opressores. 

No entanto, ainda que justificada, tal postura não deve ser aceita pela sociedade, pois 

não se pode mais admitir que se trate um ser humano de forma tão degradante. Já é hora do 

ostracismo praticado pelo Estado em relação aos inimputáveis, que estão submetidos à medida 

de segurança, ser repensado e modificado. 

O Estado não percebe o louco como semelhante, detentor dos mesmos direitos que 

possuem os não-loucos, daí ele o segrega perpetuamente. Há que se enfrentar a realidade dos 

manicômios judiciários, buscar possíveis soluções, assegurando aos ali encaminhados todos 

os direitos e garantias previstos em nosso ordenamento jurídico.  

Por tratar-se de um tema complexo e pouco falado, neste texto há muito mais 

perguntas que respostas, muito mais pontos de interrogação do que de pontos finais, muito 

mais questionamentos que afirmações, mas ainda assim é preciso encarar o problema de 

frente e refletir sobre as medidas de segurança aplicadas aos inimputáveis que cometem 

crime. 

A desinternação seria a solução mais humana a ser aplicada no caso em questão. 

Todavia ela deve ser acompanhada por profissionais capazes de perceber a necessidade de 

cada sujeito, adequando a necessidade do indivíduo, à realidade que o cerca. Tratamento 

digno é a única saída. Ciência, sociedade e direito devem se juntar para oferecerem uma 

solução mais humana aos loucos criminosos. 

A loucura é um fenômeno social que deve ser interpretado levando em consideração a 

sociedade na qual o louco está inserido, bem como a época de que se trata, isso porque o 



109 

 

 

 

conceito foi mudando no decurso da história. Loucura é aquilo que a sociedade enxerga como 

não aceitável, estranho, ameaçador, mítico, em suma, o espaço da desrazão. 

Antes de tudo é necessário esclarecer as terminologias louco/loucura. Na 

contemporaneidade, os termos loucura e louco são evitados no meio médico, por serem 

demasiadamente generalistas e por carregarem consigo o estigma de exclusão. Os avanços 

científicos das últimas décadas possibilitaram entender melhor os quadros clínicos 

provenientes da loucura. Assim, é possível, hoje, diagnosticar, com mais precisão do que no 

passado, os distúrbios mentais apresentados pelo sujeito. O profissional de saúde que trata o 

louco tem como uma de suas primeiras tarefas, diagnosticar de forma específica a perturbação 

ou distúrbio apresentado; até mesmo para que se possa oferecer o tratamento mais adequado. 

Desta forma, os termos loucura e louco são pouco usados hoje nos meios médicos, preferindo-

se sempre nomear especificamente a doença mental apresentada. 

Nesta empreitada escolheu-se utilizar as terminologias louco e loucura, tanto para 

facilitar o discurso, bem como para que o leitor não se esqueça de toda a carga negativa que o 

termo traz consigo. 

O louco nem sempre foi signo de doença, houve tempos em que a loucura era quase 

um privilégio, como na Grécia Antiga. Manikê é o vocábulo grego que designa o delirante, 

mas também o divinatório. O delírio podia levar a verdades divinas.  

A loucura é um dos signos da alteridade humana. É a desrazão, é o outro que ajuda a 

compreender o eu mesmo. Mas a loucura não conseguiu estabelecer-se por muito tempo neste 

local confortável; gradativamente ela passa de portadora da verdade, para símbolo do mal. A 

história continua o seu percurso e o louco passa a abrigar o local outrora ocupado pelos 

leprosos, não só o local físico, mas também a posição de exclusão deixada por eles.  

Após, a loucura passa ser objeto da medicina, mas não se engane, não há 

humanização no tratamento dado ao louco, ele é simples objeto de estudo da ciência. São 

décadas e décadas de exclusão, abandono, tortura, esquecimento.  

Conhecer a história da loucura faz com que se pense o conceito e se perceba a 

necessidade de reconstruí-lo sob uma ótica comprometida com a humanização do tratamento 

dado ao louco, tendo ele cometido ou não ato infracional ou crime. 
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Loucura e razão não eram conceitos excludentes na Grécia. Essa ideia de que um 

conceito é contraponto por excelência do outro, surgiu somente com Philippe Pinel
96

. Pinel 

afirmava que o louco, por estar afastado da razão deveria ser considerado um doente, não um 

criminoso, um sujeito imoral.  

Homero, na Grécia antiga, já associava o termo à ideia de que os homens na terra 

eram submetidos à vontade dos deuses. Assim, o destino dos homens era traçado pelas 

Moiras
97

. Muitas vezes, para realizarem o desejo dos deuses, os homens eram “possuídos” por 

algo que tirava deles sua sanidade. É assim que Hércules
98

 mata sua mulher e filhos, num 

estado de loucura a que fora submetido pela deusa Hera.  

Se, na Grécia Antiga, o louco se associa aos deuses, sendo ou seu porta-voz, ou a 

vítima de seus desígnios, por vezes descabidos; na Idade Média, mais uma vez, se atribui a 

loucura a alguma influência cósmica, todavia não é mais influência dos deuses, mas do 

demônio. A loucura vira sinônimo de demonismo, não é uma doença, é o signo do mal.  

O demonismo associa-se ao culto aos deuses pagãos, contrapondo-se ao cristianismo. 

Endemoniados, loucos e hereges são aqueles considerados afastados de Deus. A inquisição 

lidera a busca aos endemoniados e, com isso, os loucos são, muitas vezes, as vítimas, agora 

não dos deuses, mas do cristianismo ortodoxo e intolerante. Raramente o louco é assim 

considerado por um desígnio de Deus, como possuidor de uma doença natural. Neste 

momento da história, a loucura é claramente objeto dos exorcistas, há que se tirar o demônio 

do corpo do louco, reintegrando-lhe a lucidez. 

Se o louco aqui representa o mal, ele passa a ser visto como alguém perigoso. Surge 

aí a periculosidade sob a insígnia do louco. Instituto esse que, quando da instauração das 

medidas de segurança, deverá sempre ser levado em conta. Sob esse prisma, a loucura não é 

ainda considerada perda irreversível da razão, é algo que pode ser momentâneo, advindo dos 
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 Philippe Pinel é considerado o pai da psiquiatria. É o primeiro médico a perceber o louco como doente e não 

como simples problema social. Assim sendo, deveriam os loucos serem submetidos a tratamento.  (COLLIN, 

2012). 
97

 As moiras eram três irmãs que traçavam o destino dos homens e dos deuses. Mulheres de aparência horrenda, 

teciam o fio da vida das pessoas. Também eram responsáveis por cortá-lo dando fim a existência do sujeito 

(VERNANT, 2000). 
98

 Hércules era odiado por Hera, esposa de Zeus, por ser o herói fruto de uma aventura do deus com Alcmena. 

Depois de se casar com Mégara, Hércules, sob influência de Hera, acaba por enlouquecer, colocando fogo em 

sua própria casa, o que ocasionou a morte de sua mulher e filhos.  Recuperada a sanidade, e, para purgar o feito, 

ele é submetido a doze penosos trabalhos (VERNANT, 2000). 
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deuses ou do demônio; podendo a razão, portanto, ser recuperada. Assim loucura e razão não 

se excluem, ao contrário, se complementam, como veremos, seguindo Foucault, mais à frente.  

O abandono da loucura só se dá, aos olhos da sociedade, quando o sujeito é capaz de 

se reintegrar ao modelo social, do qual se desviou. 

Compreender, ainda que em linhas gerais, como a loucura foi vista no decurso da 

história auxilia no entendimento da postura que o Estado e a sociedade, hoje, têm em relação 

àqueles que possuem algum tipo de doença mental. 

A exclusão é solução para diversos problemas sociais: pobres, luxuriosos, doentes, 

loucos, desempregados, todos têm o mesmo fim - o encarceramento. A exclusão é a forma 

encontrada para se eliminar o diferente ou pelo menos mantê-lo afastado do seio social. 

A partir do século XVII há um abandono das causas míticas para explicação da 

loucura, em detrimento da busca de explicações racionais. Ainda assim, não é dado ao louco 

nenhum tipo de tratamento, não se vê este sujeito como um doente, somente como um 

desviante moral; portanto, basta ostracizá-lo, não é preciso tratá-lo.  

Foucault
99

 aponta a loucura como doença mental; algo produzido pela sociedade, não 

descoberto por ela. Assim, ética e loucura estão muito mais próximas do que se possa 

imaginar. 

Interessante observar que muito se falou do louco, mas, desde a Grécia Antiga, não 

se dá ouvidos a ele. Fala-se deles, e eles mesmos não podem falar de si. Dar novamente voz a 

estes que, durante longo tempo, calaram-se enclausurados dentro de muros e de seu próprio 

eu, é imperioso neste momento, nem que seja para conhecer o outro lado da questão, a outra 

versão da história. 

No classicismo, a loucura encontra seu contraponto por excelência: a razão. Perde 

então toda sua doçura e alegria e passa a ser vista como um grande problema social. A razão 

passa a ser o fundamento para a identificação da loucura e a loucura, por sua vez, o 

fundamento da razão. O que permite afirmar que não se é louco é o pleno uso das faculdades 

mentais, o fato de se exercer a racionalidade, de forma aceitável pela sociedade.  
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 O filósofo francês Michel Foucault, nasceu em Poitiers em 1926. Em sua família havia vários médicos, e isso 

influenciou o pensador. Finda a segunda guerra mundial Foucault ingressou na École Normale Supérieure para 

estudar filosofia. A obra História da loucura, escrita em 1961 foi responsável pelo doutoramento do pensador no 

mesmo ano. Nesta obra ele argumenta que a distinção entre loucura e sanidade não é algo fácil de ser efetuado, 

posto tal distinção ser muito mais uma construção social do que algo biológico. É também nesta obra que ele 

sugere a inversão do cogito cartesiano, o que inspirou a feitura deste trabalho acadêmico. Foucault morreu em 

1984 como professor universitário e ativista político (Kim, 2011). 
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No Brasil, o Hospital Colônia
100

 é paradigma para se pensar a loucura. Inaugurado 

em 1903, na cidade de Barbacena, abrigou milhares de brasileiros que chegavam até a cidade, 

muitas vezes, pela ferrovia. O “Trem de doidos” carregava, os acometidos de doenças 

mentais, desempregados, ébrios habituais, mães solteiras, tuberculosos, etc. A laborterapia foi 

utilizada durante décadas para que os internados fossem curados pelo trabalho. Além da 

laborterapia que “ocupava” a loucura, também eram empregados “tratamentos morais”, ou 

seja, o internado, a cada vez que praticasse um ato indevido, era punido, muitas vezes com 

castigos corporais e privações (inclusive de alimentos), para que reconhecesse seu erro (o 

arrependimento seria igual à cura). 

Hoje, em Barbacena, deparamo-nos com o Museu da Loucura, inaugurado em 1996, 

no antigo prédio da administração do primeiro hospital psiquiátrico de Minas Gerais, antigo 

Hospital Colônia. 

A Obra Holocausto Brasileiro de Daniela Arbex traz um retrato detalhado do que 

ocorreu dentro do Colônia durante sua existência. Toda sorte de maus tratos e desumanidade. 

É uma denúncia do tratamento dado aos loucos. 

Mais que isso, o que a autora dá, aos sobreviventes do maior hospício que o país viu, 

é identidade, cara e história. Sem medo, ela narra o holocausto ocorrido dentro dos muros do 

hospital psiquiátrico de Barbacena, que também serviu de manicômio judiciário. 

Isso porque lá morreram 60 mil pessoas. Quando o “paciente” lá chegava tinha a 

cabeça raspada e as roupas trocadas por uniforme, tratamento muito parecido ao oferecido aos 

judeus que eram encaminhados aos campos de concentração. 

O mais absurdo: cerca de 70% dos que ali chegavam não tinham diagnóstico de 

doença mental. Já no prefácio, escrito por Eliane Brum, tem-se um repugnante resumo do que 

ocorria dentro do Colônia: 

 

Homens, mulheres e crianças, às vezes, comiam ratos, bebiam esgoto ou urina, 

dormiam sobre capim, eram espancados e violados. Nas noites geladas da serra da 

Mantiqueira, eram atirados ao relento, nus ou cobertos apenas por trapos. 

Instintivamente faziam um círculo compacto, alternando os que ficavam do lado de 

fora e no de dentro na tentativa de sobreviver. Alguns não alcançavam as manhãs. 

Os pacientes do Colônia morriam de frio, de fome, de doença. Morriam também de 

choque. Em alguns dias, os eletrochoques eram tantos e tão fortes que a sobrecarga 

derrubava a rede do município. Nos períodos de maior lotação, dezesseis pessoas 

morriam a cada dia. Morriam de tudo – e também de invisibilidade. Ao morrer 

davam lucro. Entre 1969 e 1980, 1.853 corpos de pacientes do manicômio foram 
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 Primeiro hospital psiquiátrico de Minas Gerais criado como Assistência aos Alienados do Estado de Minas 

Gerais. 
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vendidos para dezessete faculdades de medicina do país, sem que ninguém 

questionasse. Quando houve excesso de cadáveres e o mercado encolheu, os corpos 

foram decompostos em ácido, no pátio do Colônia, na frente dos pacientes, para que 

as ossadas pudessem ser comercializadas. Nada se perdia, exceto a vida. 

Pelo menos trinta bebês foram roubados de suas mães. As pacientes conseguiam 

proteger sua gravidez passando fezes sobre a barriga para não serem tocadas. Mas, 

logo depois do parto, os bebês eram tirados de seus braços e doados. (BRUM, 2013, 

p.14-15).  

 

O genocídio ocorreu pela mão do Estado e com conivência da sociedade e muitas 

vezes, das famílias dos pacientes. Uma história de horror acontecida em território nacional e 

perpetuada por décadas. Todavia, uma história silenciosa, na qual os protagonistas, apesar de 

falarem, eram mudos. 

É preciso esforçar-se para compreender a loucura na sociedade. Descartes
101

 

apresenta em seu pensamento elementos para compreendermos a relação que se estabelece 

entre Estado e loucura, para isso ele primeiro fala do conhecimento, que deve partir de um 

alicerce firme, deve resistir às refutações e ser estável, o primeiro passo a ser dado em busca 

de um conhecimento seguro seria estabelecer um ponto de partida que não comprometesse o 

conhecimento vindouro. É preciso abandonar todo aquele pseudoconhecimento que se 

acredita ter até então, e enveredar-se pelo caminho da descoberta. A marcha inicia-se pela 

dúvida. Tem-se que duvidar de tudo, nada é então seguro. A dúvida hiberbólica ou metódica é 

a base da construção racionalista cartesiana. Tudo aquilo que pode ser contestado deve ser 

abandonado. Assim, duvida-se até de sua própria existência. Frisa-se que a dúvida levada em 

último grau, tal qual o pensador nos sugere, é tão somente uma ferramenta filosófica, por 

óbvio, ninguém duvida de sua própria existência fática. 

Partir da dúvida em busca de algum conhecimento é o caminho escolhido por 

Descartes. Os sentidos, comumente base do conhecimento para muitos, por vezes nos 

enganam, portanto, não devem receber toda a confiabilidade dada a eles. Todo conhecimento 

deve passar pelo severo crivo da razão. Aquilo que não é racional, portanto, deve ser 

desconsiderado. 

O conhecimento carece de estabilidade e resistência. Através da dúvida hiperbólica 

se pode estabelecer uma reflexão capaz de contestar qualquer verdade, total ou em parte. O 
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 René Descartes (1596- 1650) nasceu perto de Tours, em França. Sempre teve a saúde muito frágil o que o 

obrigou a viver perambulando em busca de condições que favorecessem seu bem estar. Também por esse motivo 

criou o hábito de ficar na cama até mais tarde. Assim criou o hábito da meditação. Estudou matemática, e serviu 

como voluntário na guerra dos trinta anos. Neste período descobriu sua vocação filosófica. Morreu em 1650 de 

pneumonia. É considerado um dos mestres do racionalismo. Sendo considerado também por muitos o pai da 

filosofia moderna, pretendia dar a ela a mesma certeza matemática, valendo-se para tanto da razão (Kim, 2012). 
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caminho do conhecimento, portanto é árduo. Somente o uso com rigor de argumentos céticos 

é capaz de abrir caminho para alguma certeza. Tudo pode ser uma ilusão. Como então chegar 

a verdade? Se tudo é passível de dúvida, não há qualquer base sólida em que se possa 

trabalhar. Todavia, tal afirmativa é equivocada, pois há uma crença que não é passível de 

dúvida: a crença na própria existência. Para se duvidar da própria existência é preciso que se 

exista, só assim será possível duvidar. Tem-se aí a primeira certeza: eu sou, eu existo. Tal 

reflexão garante a existência do sujeito que a pensou. Independente se o pensamento é certo 

ou errado, o fato de se pensar já determina a existência de um ser pensante. Ainda que se 

esteja errado, que o pensamento seja absolutamente equivocado, eu existo. Assim é possível 

abandonar a dúvida em troca de uma certeza: a existência. O cogito é, portanto lugar do 

afastamento da dúvida. Se se pensa (independente do pensamento ser certo ou errado) já se 

está afirmando a existência do ser que pensa, já que a dúvida é um tipo de pensamento.  

Quando se duvida que se está pensando, já se está pensando. O pensamento é algo de que não 

se pode duvidar. Conclui-se que se deve duvidar de tudo, menos do fato de que se está 

duvidando. Ora, a dúvida ocorre no nosso pensamento, assim o conhecimento deveria partir 

do pensamento, da razão.  O pensamento, por sua vez, prova a dúvida do ser pensante. Mesmo 

que se duvide de seu pensamento, ou seja, daquilo que se está pensando, a dúvida já é um 

pensamento e todo pensamento para existir carece de um indivíduo, posto não haver produção 

de pensamentos desvencilhados do ser que pensa. É preciso que se exista para se ter dúvida. 

Para que o pensamento exista é preciso a existência de um sujeito pensante. Assim conclui-se 

que se eu penso, logo eu existo. Está posto o cogito ergo sum cartesiano. Resta agora emergir 

do ceticismo em busca do conhecimento.  

Foucault (2009) aproveita este pensamento cartesiano em sua obra História da 

Loucura, expondo o fenômeno da loucura, desde o Renascimento até o seu total 

estabelecimento na sociedade. Apresenta as transformações que se deram nas formas de lidar 

com a loucura, bem como o modo como esta foi encarada (da mesma forma como Perseu 

encarou a Medusa) pela razão.  

Foucault (2009) fala da exclusão do louco do seio da sociedade e credita tal exclusão  

à introjeção do pensamento cartesiano na sociedade quando afirma que  

 

eu que penso não posso estar louco. [...] Não é a permanência de uma verdade que 

garante o pensamento contra a loucura, assim como ela lhe permitiria desligar-se de 

um erro ou emergir de um sonho; é uma impossibilidade de ser louco, essencial não 

ao objeto do pensamento, mas ao sujeito que pensa [...] não se pode supor, mesmo 
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através do pensamento, que se é louco, pois a loucura é justamente a condição de 

impossibilidade do pensamento (FOUCAULT, 2005, p. 46). 

 

Ao ser descartada a possibilidade de se estar louco, por parte daquele que pensa, 

legitima-se a cisão entre razão/loucura e a partir daí há também uma legitimação da exclusão 

do louco do seio social. É preciso que a loucura exista, o que se deseja não é acabar com ela, 

mas somente expurgá-la da sociedade. Imperioso saber que ela está lá, na sombra da razão e 

que lá, na sombra, nas trevas, no isolamento é seu definitivo lugar. 

O trajeto da dúvida cartesiana testemunha o exílio da loucura, o exílio do insano, da 

pessoa não detentora da razão, daquele que não era capaz de pensar. Apartada da razão, a 

loucura ao apossar-se do sujeito, domina sua mente e também seu corpo. O louco perde o 

domínio não só de seus pensamentos, mas também da matéria em que habita, é despojado da 

posse dele, seja pela loucura, seja por aqueles que o capturam na tentativa de afastá-lo da 

sociedade e quem sabe, curar sua loucura. O corpo do louco é submetido a toda sorte de 

sofrimento. Tais sofrimentos muitas vezes são impostos pelo próprio louco, incapaz de 

perceber o mal que faz a si mesmo; mas o que mais espanta é quando o sofrimento vem pela 

mão daquele que não é louco. Como aceitar os maus tratos, as penas aplicadas ao corpo do 

louco? 

O louco é um pobre coitado que não consegue controlar nem as mais simples 

vontades corporais. Não é capaz de pensar. Por outro lado, aquele que pensa, não pode estar 

louco. Loucura e razão se excluem e se complementam. Foucault (2009) afirma que 

 

A loucura torna-se uma forma relativa a razão ou, melhor, loucura e razão entram 

numa relação eternamente reversível que faz com que toda loucura tenha sua razão 

que a julga e controla, e toda razão sua loucura na qual ela encontra sua verdade 

irrisória. Cada uma é a medida da outra, e nesse movimento de referência recíproca 

elas se recusam, mas uma fundamenta a outra (FOUCAULT, 2009, p.30). 

 

A loucura é a mais ignóbil das incertezas; ilusões e sonhos podem ser superados, a 

loucura não. Ela simplesmente é excluída pelo sujeito que duvida; pois o louco não pensa. 

Assim aparta-se definitivamente loucura de razão. Mais uma vez Foucault (2009) é enfático 

ao afirmar que “como experiência do pensamento, a loucura implica a si própria e, portanto, 

exclui-se do projeto. Com isso o perigo da loucura desapareceu no próprio exercício da razão” 

(FOUCAULT, 2009 p.47). 

Agora a loucura coloca-se como ameaça a razão. Por isso deve ser afastada, colocada sob 

os olhos controladores da razão. Origina-se, aí os hospitais gerais. É preciso compreender 

essas instituições não como simples abrigos dos diferentes, mas como estruturas 
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semijurídicas, posto deliberarem sobre a vida de quem lá está. Lá se decide, se julga e se 

executa. Tem o papel de assistência e de repressão. Os hospitais grais eram os locais para 

onde eram encaminhados os loucos na Europa, no passado. 

 A inversão do cogito pela sociedade e Estado é a hipótese levantada por Foucault (2009) 

para o tratamento dado ao louco, e consequentemente, ao inimputável submetido à medida de 

segurança. 

Por óbvio, a inversão sugerida pelo pensador francês não ocorre de forma consciente, 

talvez nem proposital; mas ocorre. Pensar a inversão do cogito não é tentar buscar uma 

justificativa para o tratamento dado àquele que, por sua situação deveria ser acolhido pelo 

sistema, mas tão somente buscar compreender o ostracismo vivido por esses sujeitos. Assim, 

o cogito pode ser uma possível explicação para a exclusão da loucura e para a segregação 

vivida pelos loucos desde a Idade Média, como já dito anteriormente.  

Aplicando o cogito – penso, logo existo - o louco é aquele que não pensa, (pelo 

menos não organiza seus pensamento da forma como a sociedade considera aceita e correta), 

portanto, ele não existe (como semelhante; sujeito de direitos). Sob essa ótica a postura do 

Estado, e também a postura da sociedade pode ser compreendida (mas nunca aceita), na 

medida em que não percebe o louco como semelhante, detentor dos mesmos direitos. 

Ainda que seja possível levantar uma hipótese para compreensão do que ocorre no 

sistema, atualmente, tal postura não pode ser aceita, pois é inadmissível aceitar que se trate 

um ser humano da forma como se tratou e ainda se trata o louco. Trata-se, inclusive, de 

“sujeitos” que deveriam ter um tratamento diferenciado, não para o mal e o ostracismo, como 

ocorre, mas um tratamento diferenciado no que tange aos cuidados de que esses indivíduos 

carecem, posto serem doentes e necessitarem de tratamento. É preciso entender o louco como 

um doente, não como um problema.  

Repensar o tratamento dado ao inimputável submetido à medida segurança é medida 

urgente em uma sociedade que tem como ideal a ser perseguido, inclusive como direito 

constitucional, a dignidade da pessoa humana. 

A sociedade moderna, tal como a da época de Descartes, estabeleceu um 

relacionamento de posse e de obscura dependência com a loucura. Não há a possibilidade da 

razão provar a loucura, atestando sua existência, sem se comprometer ela mesma nas relações 

da loucura, como apregoava Foucault (2009), quando diz que a razão estaria apartada da 

realidade tornando-se um tédio em si mesma se a loucura não existisse. Assim, o inimputável 
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torna-se extremamente necessário para saber-se sobre o imputável; a loucura é o que legitima 

a razão, ou seja, a razão só existe porque há a loucura para legitimá-la.  

Mas um problema nos aparece: o cogito exclui realmente a loucura? É possível em 

verdade, afirmar que o louco não pensa? A afirmação de que “penso, logo existo” exclui 

definitivamente a loucura do âmbito do pensamento? A questão, contudo, não é nova. 

Derrida
102

 afirma na obra Cogito e a história da loucura que Descartes não excluiu a loucura 

do cogito, e que tal interpretação seria um erro de Foucault. 

Para Derrida, “o ato do cogito vale mesmo se sou louco, mesmo se meu pensamento é 

louco do começo ao fim” (Derrida, 2001, p.50). Não é possível afirmar que a loucura está 

banida da racionalidade, posto o louco não pensar, como afirmava Foucault (2009). Ao 

apontar o erro, o que pretende Derrida é comprometer toda a obra História da Loucura de 

Foucault. 

Foucault (2006), porém responde-lhe em um texto denominado Resposta a Derrida, 

que será colocado como posfácio na edição de 1972, da obra História da loucura. Assim, 

afirma que cada época possui suas características próprias de estruturação de pensamento, 

portanto, os discursos filosóficos diferem no decurso do tempo. A pesquisa efetuada na 

História da loucura procurou entender a loucura e seu papel dentro da sociedade europeia 

durante longo período, tentando compreender os acontecimentos, os saberes, as práticas que 

envolveram a loucura desde a Grécia Antiga. Sobre tudo isso Derrida se cala, assim não é 

prudente colocar todo um trabalho por terra, por uma crítica que se justifica somente por uma 

passagem do livro de Foucault (2009). Ademais, no que se refere a Descartes, Derrida 

considera que não é ele (Descartes) que fala da hipótese do louco, mas um interlocutor 

fictício. Ora, interlocutor fictício de Descartes na obra Meditações é o próprio Descartes. 

Trata-se tão somente de um recurso de linguagem. 

No texto Cogito e história da loucura Derrida parte do pressuposto que a loucura não 

pode ser considerada desrazão, posto que o cogito pode ser aplicado até mesmo ao louco. Para 

Derrida o erro de Foucault ocorre quando ele analisa a primeira Meditação metafísica de 

Descartes, ao afirmar que a loucura foi banida do círculo da razão. Ele critica Foucault ao 

tentar construir uma história da loucura, fora do campo racional. Ouvir o louco sobre sua 

própria loucura é dar voz a uma rede de significações insignificante, irracional. Talvez por 
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 Derrida (1930-2004) nasceu na colônia francesa da Argélia. Toda sua obra é influenciada por Levinas. 

Derrida faz uma crítica severa a obra História da Loucura de Foucault, o que incita o pensador francês a 

responde-lo a altura de sua crítica. 
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muitos assim pensarem, o louco foi condenado ao silêncio por muito tempo. A loucura para 

Derrida é uma ilusão sensível, ela leva ao erro dos sentidos e do corpo; é, portanto, uma 

perversão dos sentidos. Quando Descartes apresenta a ideia do gênio maligno, está incluso lá, 

a possibilidade da loucura. Ela não é excluída, portanto, do cogito.  

Para Foucault (2006), Derrida acredita que todo conhecimento deve manter uma 

relação fundamental com a filosofia. É como se ela pudesse chancelar tal conhecimento. 

Todavia o que o autor da História da loucura propõe é algo diferente. Um conhecimento que 

não vem necessariamente da filosofia, mas também de outros lugares, improváveis até, como 

as instituições onde abrigavam os loucos. Os hospícios são capazes de dizer muito sobre a 

loucura. É preciso ter um olhar histórico, social, científico, político, cultural. Um olhar 

somente filosófico deixaria de lado amplos aspectos do problema. 

Importa ressaltar que, para Foucault (2009), a loucura é muito mais um fator histórico 

do que natural. O caminho percorrido por ele, na História da loucura, não é o velho caminho 

da qualificação da doença mental, tratando-a como algo inerente à natureza de alguns homens. 

Mas, elevando-a como algo não natural. A doença mental não é fruto de uma descoberta 

científica. A loucura sempre esteve presente na história do homem, como procurou 

demonstrar. 

Se a loucura é a impossibilidade do exercício da razão, como interpretada por Foucault 

(2009), ela rompe com a racionalidade e cai, sob a insígnia da desrazão. A ela (loucura) está 

associada a ideia de a-moralidade. O louco é aquele ser imoral, abjeto, capaz de andar nu 

pelas ruas, corajoso o suficiente para fazer, à vista de todos, aquilo que só deve ser feito, 

falado e pensado às escondidas. Daí a ideia de punição da loucura; ela ataca os princípios 

morais da sociedade, explicita o que de pior tem o homem, choca o falso moralismo vigente. 

A punição virá em forma de internação, de ostracismo. Como muitas vezes a loucura é 

considera incurável, o isolamento deverá ser eterno, perpétuo. Associações entre o louco e o 

criminoso são assim evidentes. Ambos devem ser excluídos da sociedade. 

No livro de Foucault Problematização do Sujeito: Psicologia, Psiquiatria e 

Psicanálise, organizado por Manoel Barros da Motta, traz-se a resposta completa que 

Foucault deu a Derrida. Uma leitura mais atenta pode levar o leitor a perceber que a resposta 

nada mais foi do que um “tapa de luvas” não só em Derrida, mas também na maneira que se 

produzia filosofia na França até então. Mesmo que se admita que a interpretação realizada por 

Foucault (2009), no que se refere à aplicação da loucura pelo cogito (o que Foucault não faz), 
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foi equivocada, ainda assim não seria razoável desprezar todo o restante do livro por um 

“equívoco” cometido em 3 páginas. Não é um livro apenas de filosofia, é um livro de história, 

que reconstrói o caminho trilhado pela loucura. Delegar à filosofia a única voz capaz de 

ostentar a verdade, como troféu, é algo que Foucault não mais pretende. Ele reconhece que o 

saber pode surgir de outros lugares. E o que faz no livro A história da loucura é a análise de 

um acontecimento. O próprio autor afirma que a passagem em que se reflete sobre o cogito é 

acessória. Põe-se um ponto final, portanto, naquilo que Derrida procurou, sem sucesso, 

desconstruir.  

É preciso compreender como se dá a exclusão do louco em nosso ordenamento 

jurídico. A internação de inimputáveis em manicômios judiciários requer, para sua aplicação, 

a existência imprescindível de dois requisitos: a prática de fato típico punível e a 

periculosidade do agente. 

Sendo a imputabilidade a capacidade da pessoa entender que o fato é ilícito e de agir 

de acordo com esse entendimento, o inimputável seria, então, a pessoa cujo discernimento não 

é suficiente para o entendimento da ilicitude ou determinação de sua vontade. 

É esse o artigo 26 do Código Penal Brasileiro. A letra da lei ensina que ficará isento 

da aplicação da pena cominada a um crime, o agente que, por doença mental ou, por 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado, for inteiramente incapaz de perceber ou 

entender a ilicitude do fato que cometera.  

Para que seja aplicada a pena, é necessária ainda a culpabilidade, que é a 

reprovabilidade da conduta. Faltando a capacidade psíquica de compreender a ilicitude deixa 

de existir a culpabilidade. Assim, a inimputabilidade é uma causa de exclusão da 

culpabilidade tornando o inimputável imune à pena. O crime subsiste, mas por falta de 

imputabilidade o autor deixará de suportar a pena.  

O inimputável assim, não é condenado, é absolvido, mas fica sujeito à chamada 

medida de segurança. Já na Roma antiga, se podem perceber os primórdios do que, na 

contemporaneidade, se chama de medida de segurança. A internação daquele louco que 

comete crime e, portanto, deve ser afastado da sociedade. Perigoso é aquele que ameaça a sua 

segurança e a dos outros. É o que possui atitude anormal. 

Sob a insígnia destes conceitos nascerá a medida de segurança, no fim do século 

XIX, como meio de defesa social. Sua codificação dá-se pela primeira vez em 1902 no 
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Código Penal Norueguês. A medida de segurança está prevista no Código Penal Brasileiro, 

Decreto Lei 2.848 de 7 de Dezembro de 1940, em seu artigo 96, que a define como: 

I – Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro 

estabelecimento adequado; 

II – Sujeição a tratamento ambulatorial. 

O que nos interessa neste estudo é a hipótese elencada no inciso I, visto que o 

isolamento do louco infrator em ambiente de segregação, e por tempo indeterminado, não 

somente produz uma mácula em nossa sociedade, como também extingue a possibilidade de 

reinserção daquele em seu meio natural. 

As medidas de segurança são aplicadas em hospitais de custódia e tratamento ou 

manicômios judiciários. A diferença aqui é só na nomenclatura, ambas instituições servem à 

mesma causa.  

De acordo com o artigo 97 do Código Penal, a internação consagrar-se-á quando 

inimputável for o agente, podendo o julgador, ainda, substituir a internação pelo tratamento 

ambulatorial, caso o delito cometido seja punido com detenção e desde que as condições 

pessoais do agente recomendem. Outrossim, o tratamento ambulatorial poderá ser convertido, 

em qualquer fase, em internação, por ordem judicial, se essa providência for necessária para 

fins curativos (art.97, § 4º, CP). 

 Não caberia ao jurista, sobrepor o juízo do psiquiatra nos tratamentos aplicados aos 

internos dos manicômios judiciários, uma vez que a própria matéria do estabelecimento é 

médica. Mas isso não lhe tolhe a liberdade de seu julgamento jurídico. O doente mental que 

pratica o crime e sendo constatada a sua periculosidade é segregado do meio no qual poderia 

cometer novos delitos, sendo submetido a um regime curativo, em sentido médico. Esse 

tratamento, que não deixa de ter seu caráter sancionatório, difere-se da pena, principalmente, 

quanto a sua natureza, e somente tem caráter preventivo, segundo a legislação brasileira.  

Importa ressaltar a diferença entre medida de segurança e pena. Ambas são sanções 

penais, mas esta se arrima na culpabilidade, enquanto aquela na periculosidade; possuindo, 

portanto, natureza exclusivamente preventiva, como dito acima. 

Para que ocorra a Segregação dos inimputáveis, em manicômios judiciários, há que 

se ter a prática de fato típico punível e a periculosidade do agente. De acordo com a lei, o 

prazo para duração da internação é indeterminado, até que, se averigue, via perícia médica, a 

cessação da periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos de internação, ocorrendo 
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perícia ao término desse prazo, que é fixado pelo juiz, repetindo-se os exames anualmente ou, 

a qualquer tempo, por ordem do juiz da execução.  

O doente mental segregado da sociedade por força da lei e pelo cometimento de um 

crime deve ter seus direitos resguardados no âmbito do tratamento curativo. Não há que se 

falar em pena (ou não deveria), é o que apregoam nossas leis, como também não podemos ter 

a visão da sanção contra o louco. Como noticia Virgílio de Mattos
103

, este merece e necessita 

de amparo e tratamento, porquanto seu estado de “desviante portador de transtorno ou 

sofrimento mental” (MATTOS, 2006, p 47). Porém, esse tratamento, que não deixa de ter 

caráter sancionatório, se difere da pena (ou novamente, deveria diferenciar-se), 

principalmente, quanto a sua natureza, tendo caráter preventivo (a pena além do caráter 

preventivo também possui o retributivo
104

). 

Observa-se que, para a internação compulsória, ou a medida de segurança aqui 

estudada, mister se faz a apresentação de laudo médico circunstanciado, caracterizando os 

motivos para aplicação de medida insular, em especial a periculosidade. 

O “atestado de perigoso” corrobora para a confirmação da exclusão dos dementes, 

visto que se apoia sobre fracos pilares em um campo em que os estudos pouco avançaram. 

Nessa avaliação pericial, o atestado deverá esclarecer a situação psíquica atual do 

avaliado, registrando a existência de alguma doença ou alteração psíquica. O perito deverá 

também estabelecer, da melhor forma possível, a condição psíquica da pessoa examinada por 

ocasião do ato delituoso, ou seja, deverá proceder a uma avaliação retrospectiva.  

Ainda, sob a ótica de uma avaliação prognóstica, tem-se o olhar do perito sobre as 

perspectivas sociais do examinado. A partir das condições mentais atuais, à luz dos 

acontecimentos passados e, também, baseado no curso e evolução conhecidos pela 

psicopatologia, o perito psiquiátrico deverá traçar o prognóstico do examinado, o seu destino, 

o seu grau de periculosidade, dando a ele o seu “atestado de perigoso”. 
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 A obra Crime e psiquiatria - uma saída: preliminares para a desconstrução das medidas de segurança 

do autor Virgílio de Mattos serviu como base para a composição deste trabalho acadêmico. O autor é defensor 

ferrenho da inconstitucionalidade das medidas de segurança aplicadas no país. 
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 A introdução do sistema do duplo binário no Código Penal de 1940 apresentava duas reações penais de 

naturezas diversas, que poderiam atingir os imputáveis. De um lado, a pena, de caráter retributivo, aplicada 

segundo o grau de culpa do sujeito e a gravidade do seu ato; de outro, a medida de segurança que se calcava, 

principalmente, na avaliação do grau de periculosidade do acusado. Esta última se caracterizava principalmente 

pelo caráter preventivo, uma vez que objetivaria uma dupla finalidade - a defesa social, segregando os 

considerados perigosos, e o tratamento destes indivíduos, com o objetivo de anular sua periculosidade 

(HILLER,2014). 
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Mesmo com certo “avanço” no trato do tema, ainda é preciso deixar claro que o 

critério de periculosidade, utilizado em nome da segurança social, poderá ser  danoso à 

proteção dos direitos fundamentais, podendo até ressuscitar antigas barbáries ocorridas no séc. 

XVIII na Europa ou, ainda mais próximo, nos séculos XIX e XX no Brasil. 

O legado do pensamento cartesiano prova o conceito da periculosidade e transforma 

o portador de transtorno psíquico em cidadão de segunda classe. Tal conceito funda-se no 

juízo de que o indivíduo “a-social”
105

, face a sua doença mental e desajuste social, tem a 

probabilidade de vir a praticar ou tornar a cometer um injusto penal. 

Para poder sair do manicômio judiciário, somente com autorização judicial e com 

laudo técnico de cessação de periculosidade, que deverá ser referendado pelo juiz. Mas como 

medir a periculosidade de um sujeito? Como afirmar, por exemplo, que aquele sujeito não 

portador de doença mental não representa um perigo para a sociedade? Via de regra, o louco 

que cometeu um crime será sempre visto como um indivíduo perigoso. É preciso que esse 

sujeito fique isolado, longe de todos, afinal ele é uma ameaça social.  

Imperioso é entender como o direito trata a loucura, ou o que o Estado faz em relação 

a esses sujeitos, ditos como loucos. Como a loucura se relaciona com as estruturas de poder 

advindas do Estado.  

O que se percebe é uma violência institucionalizada em relação ao louco. É uma 

relação de saber e poder. O Estado, detentor da “razão” acha estar com a “razão” ao submeter 

o louco a um tratamento desumano. Sob essa perspectiva pergunta-se: tem razão a razão?

 Qual o papel do direito sobre essa complexa temática? O que ele vem fazendo é 

transformar um problema social em um problema jurídico sem, todavia, apresentar uma 

solução digna e humana para o louco infrator. Deixar a cargo somente do direito um problema 

que deveria ser enfrentado também por outras frentes é, de alguma forma, negar o problema, 

ou pelo menos, não tratá-lo da forma devida. O direito penal mal dá conta de tratar o infrator 

lúcido, racional; carece ele, por óbvio de ajuda para tratar do infrator louco, muito mais 

doente do que infrator. Virgílio de Matos diz que  

 

Para que o direito penal possa funcionar, é preciso que os sujeitos sejam imputados 

e, para tanto, que possuam a “capacidade de imputação”, que possam agir, querer e 

entender. Incluindo-os na imputação, é possível excluí-los (“inventando” uma 

categoria “diferente”, como a medida de segurança, por exemplo). Todos são iguais 

porque podem ter acesso a razão, ou dela se distanciar e aguentar as brutais 

consequências (MATTOS, 2006, p. 52). 
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 Uma das denominações dadas por Foucault, em sua obra História da Loucura, para os loucos. 
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O falso diálogo entre o homem de loucura e o homem de razão dá-se dentro dos 

manicômios, dos hospitais psiquiátricos, dos asilos de loucos, dos manicômios judiciários. 

Objeto perfeito, diga-se de passagem; porque não reclama, não reivindica seus direitos, e 

ninguém tem a coragem de tomar para si tal tarefa. 

Evidencia-se a inconstitucionalidade da medida de segurança quando, ao se 

verificarem os princípios constitucionais, é possível notar seu desrespeito em relação aos 

inimputáveis.  

No artigo 5º da Constituição diz-se da igualdade de todos perante a lei, todavia, o 

inimputável é execrado pela sociedade, não é tratado de forma igualitária nem perante a lei 

muito menos perante o outro. O inciso III do mesmo artigo versa sobre a negativa de 

tratamento degradante e desumano, bem como prática de tortura. 

 Ora não é justamente isso que ocorre dentro dos manicômios judiciários às 

escondidas dos olhos da coletividade?  

Ainda no inciso XLVII infere-se a impossibilidade de penas de banimento e cruéis; 

mas ao inimputável que sofre medida de segurança o primeiro ato do Estado é o ostracismo, 

ou seja, o banimento, dito em outras palavras. Ainda que ele não seja banido do território 

nacional o é do convívio social. O que adianta ainda viver em solo pátrio se lhe é negado a 

convivência salutar com o outro? Em relação às penas cruéis, o que dizer?  

Ingestão compulsória de medicamentos, falta de acompanhamento médico e 

psicológico, abandono social, familiar e estatal. Como versa o inciso XLIX é assegurado ao 

preso a integridade física e moral, e ao louco? Mesmo que utópico a aplicabilidade deste 

instituto ao preso, este sujeito de direito foi lembrado na Lei Maior, já o louco foi mais uma 

vez vilipendiado. 

Segundo Virgílio de Mattos, é comum o paciente ser enviado para estes 

estabelecimentos, antes mesmo do fim do devido processo legal. Assim se passa por cima do 

que diz a Constituição Federal, onde no artigo 5°, inciso LIV se apregoa que ninguém será 

privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.  

O que se vê nos tão tristemente famosos e desacreditados manicômios judiciários é a 

negligência, o desleixo com o alienado internado. O hospital de custódia e tratamento 

psiquiátrico é hoje, na visão de muitos, um deposito de lixo humano. São lugares onde são 

esquecidas as pessoas que não se encaixam no perfil cobrado pela sociedade, pessoas estas 
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que por não terem o completo discernimento do mundo e de suas normas precisam de maior 

atenção, e não de serem trancadas, deixadas à sorte, até que, de fato, se consumam. 

Todavia o que ocorre é tão somente a substituição da pena, por um tipo diferente de 

castigo: a medida de segurança. Criminaliza-se a doença. Ciência e direito unem-se para 

excluir o doente mental da sociedade. O sujeito passa a ser punido porque é doente. Mas o 

Estado afirma a necessidade de “ação preventiva” e continua a cometer suas barbáries. Mais 

uma vez Virgílio de Mattos nos alerta de forma clara sobre a ignorância e maldade estatal, 

afirmando que o Estado vê o louco como “perigoso para a sociedade. Perigoso para si mesmo. 

É preciso segregá-lo, quase sempre para sempre.” (MATTOS, p.85). E acrescenta: 

 

É a partir do momento que se tem instaurado o incidente da insanidade mental, 

conforme a dicção do legislador processual brasileiro, entendemos que tal medida, 

na prática, configura uma condenação perpétua inapelável. Ilegal, inconstitucional, 

ineficaz (MATTOS, 2006 p. 86). 

 

A barbárie não tem fim e nega-se ao louco qualquer tipo de benefício jurídico. 

Aplicada a medida de segurança, não importa se o ato cometido está amparado por erro ou 

exclusão de ilicitude, como o estado de necessidade, ou legítima defesa, por exemplo. A ele 

não será dada uma segunda chance. Será punido com o “tratamento” oferecido pelo Estado. 

A Constituição Brasileira veda a prisão perpétua em seu artigo 5°, inciso XLVII, 

letra “b”. Todavia, na prática, não é incomum a “pena” aplicada ao inimputável se tornar 

perpétua, ou seja, inconstitucional. Para alguns a liberdade só virá com a morte.  

A internação como argumento legitimador da defesa social explica o enigma da 

periculosidade. Mas esse não é o único problema; a medida de segurança não comporta um 

meio-termo no que se refere a internação. As doenças mentais, todavia, apresentam variações 

diversas, e até um leigo é capaz de perceber que há doentes mentais com mais discernimento 

que outros. Deveria haver, portanto, uma graduação dentro do próprio instituto da medida de 

segurança no que se refere a internação. Porque não instituir variáveis, como o que ocorre 

com a progressão do regime?  

Há um sem fim de arbitrariedades cometidas cotidianamente em relação aos loucos 

que se encontram nos manicômios judiciários. É de se espantar o silêncio da sociedade, do 

poder judiciário e da doutrina jurídica frente a assunto tão importante.  

Se a medida de segurança não resolve o problema do louco infrator, sendo produtora 

de mais exclusão, mais inconstitucionalidade, mais desprezo, mais abandono, mais isolamento 

e mais tantas outras coisas, como resolver, ou minimizar o problema do louco infrator? 
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O artigo 97, parágrafo primeiro do Código Penal Brasileiro, ainda que conste em 

suas atuais edições é inconstitucional, posto não ser aceita na Brasil a prisão perpétua. Assim 

conclui-se que ele não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, portanto, não 

deveria nem mesmo estar sendo aplicado. 

Ademais, outros institutos legais não são observados quando se trata de um doente 

mental que cometeu crime, como o princípio da igualdade, do devido processo legal e da 

ampla defesa. 

Por que não responsabilizar o louco pelos atos por ele cometidos? Assim ele sairia de 

sua dupla exclusão, galgando o mesmo patamar de um criminoso comum, com os benefícios 

que são delegados a estes. Afinal de contas, o “tratamento” dado ao louco só lhe serve de 

exclusão, não tendo nenhum caráter terapêutico.  É preciso por um fim em algo que 

claramente não vem dando certo, que é inconstitucional, imoral e desumano. Outra possível 

solução seria a humanização da medida de segurança, dando aos sujeitos que são submetidos 

a ela um tratamento digno. Isso demandaria o respeito às normas de nosso ordenamento 

jurídico, principalmente a Constituição Federal. Substituir um tratamento que não trata, por 

uma terapêutica eficaz e humanizada. 

Segundo Foucault (2009), pode-se defender que, se para um criminoso comum “é 

preciso que a justiça criminal puna em vez de se vingar”, para um inimputável que comete 

crime é necessário que o Estado não puna, mas ofereça tratamento. Tal tratamento, muitas 

vezes, vem com a punição do delito, na medida da compreensão do agente, a exemplo do que 

o Projeto PAI-PJ tem realizado. Há que se ter claro que aqui o papel do Estado não é castigar 

o agente, mas tratá-lo de forma digna; é preciso vê-lo como ser humano, detentor de direitos e 

necessitando de cuidados especiais. 

Há que se ter uma vigilância penal atenta ao corpo social que é multifacetado, 

composto pelos mais diversos tipos de indivíduos, inclusive aqueles que apresentam 

problemas psiquiátricos e psicológicos, das mais variadas ordens. 

Mas o que acontece com os inimputáveis que sofrem medida de segurança não é um 

excesso de castigo, tendo em vista a fragilidade da comprovação da permanência da 

periculosidade? Não é um abuso do direito de punir camuflado por uma falsa ideia de que ali 

não se está a punir, mas tão somente a “tratar” dessas pobres criaturas desafortunadas? 

Observa-se na atual formação do nosso direito uma sobreposição de diferentes justiças, todas 
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elas descontínuas e em conflito, devido à falta de clareza, a incerteza, a abstração de nossas 

normas. 

Enquanto tivermos esse pensamento rústico e ignominioso, restará aos nossos 

“semelhantes” portadores de transtornos mentais e que, por inconsequência dos seus (ou 

nossos) atos, tornaram-se objetos de direito, apenas a segregação e isolamento da justiça. 

No entanto, existem luzes ao fim de tão espessa escuridão, a exemplo dos trabalhos 

exercidos no PAI-PJ que, de forma humanizada, tem buscado a reinserção do alienado infrator 

na sociedade. 

Apesar do brilhantismo de Descartes, quando da estruturação de seu pensamento, 

tendo por base o cogito e de sua importância vital para o pensamento moderno, o tempo 

passou e a história nos mostra que o Estado deve abandonar postulados que tolerem ações 

desumanas e buscar a humanização para aqueles que, durante um longo período, foram 

tratados como não-humanos, não-iguais e não merecedores dos mesmos direitos. É tempo de 

humanizar a loucura.  
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PROVA ILÍCITA PRO SOCIETATE E O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE 

EM MATÉRIA CRIMINAL
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PRO SOCIETATE ILLICIT PROOFS THE ON PROPORTIONALITY’S PRINCIPLE 

EM CRIMINAL MATTERS 
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107
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Resumo: O objetivo deste paper é fazer uma análise sobre a possibilidade da admissibilidade, 

no processo penal, em casos específicos, das provas ilícitas pro societate. Apesar da vedação 

constitucional a cerca da admissibilidade das provas ilícitas no processo, é fato que não 

existem direitos ou garantias absolutos, devendo-se sopesar, no caso concreto, qual será o 

mais relevante. Os estudos se voltaram para a possibilidade, ou não, de admissibilidade das 

provas obtidas por ilícitos no processo penal à luz do implícito princípio constitucional da 

proporcionalidade/razoabilidade, com aplicabilidade pro societate, não generalizando o 

instituto da prova, mas, buscando aplicá-lo da forma mais coerente com o fim de atingir o 

objetivo do processo, a justiça. 

Palavras-chave: Prova Ilícita. Processo Penal. Admissibilidade. Princípio da 

Proporcionalidade. Pro Societate.  

Abstract: The objective of this study is develop an analysis about the possibility of 

acceptability, on criminal proceedings, in specific cases, of the pro societate illicit proofs. 

Although the constitutional prohibition about the acceptability of illicit proofs in the criminal 

proceedings, it’s fact that there isn’t absolute rights, so it should ponder, in concrete case, 

what will be the most relevant. The study talks about the acceptability of proofs that were 

obtained by illicit ways for criminal law, related by the principle of 

proportionality/reasonability, through pro societate aplicability,without generalize the proof’s 

property, but using it in a coherent way to reach a goal, the justice.  

Key words: Illicit Proof. Criminal Proceedings. Acceptability. Proportionality’s Principle. 

Pro Societate. 
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1. Introdução 

O problema da prova no processo penal é de particular importância haja vista que o 

direito à prova revela-se como verdadeiro desdobramento dos direitos de ação e de defesa. Por 

isso que são vários os trabalhos científicos que se ocupam do tema. O problema ganha 

relevância principalmente quando da abordagem da vedação à admissibilidade das provas 

obtidas por meios ilícitos e daquelas que forem delas derivadas. 

Nesse contexto, a investigação levada a termo teve como foco analisar a 

possibilidade, ainda que excepcional, da aceitação das provas obtidas por meios ilícitos e/ou 

daquelas que delas forem derivadas, em prol da acusação. 

O estudo se justifica pelo fato de que nossa doutrina e jurisprudência já firmaram 

entendimento, praticamente uníssono, no sentido de sua admissibilidade em favor da defesa 

do acusado, firmes principalmente no argumento de que se cuidaria de situação de estado de 

necessidade, excluindo-se a ilicitude do fato. Entretanto, quando a situação é inversa, ou seja, 

quando a prova viciada teria o condão de beneficiar o interesse público, ou seja, quando 

poderia ser usada em benefício da sociedade, o posicionamento amplamente majoritário é no 

sentido de que tal possibilidade deve ser sempre rechaçada, independentemente das nuances 

do caso concreto. 

A inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, bem como das que dela 

forem derivadas, é um assunto um tanto quanto delicado, tendo em vista a proibição advinda 

do art. 5º, LVI, da Constituição Federal que aduz expressamente serem inadmissíveis, no 

processo, as provas obtidas por meios ilícitos. 

Também a legislação infraconstitucional se ocupou do assunto, dispondo o caput do 

art. 157 do Código de Processo Penal que “são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do 

processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais 

ou legais”. 

No entanto, o assunto tratado tem bastante relevância tendo em vista ser a prova 

instrumento extremamente importante para o processo, além de ser o meio através do qual o 

magistrado toma conhecimento dos fatos e forma sua convicção para que possa proferir a 

decisão acertada no caso concreto. 
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Não temos aqui a pretensão de exaurir os questionamentos sobre o tema, mas discutir 

a admissibilidade da prova ilícita no âmbito processual penal, com observância ao princípio 

da proporcionalidade/razoabilidade. 

Para enriquecer os estudos, verificaremos também como o tema da inadmissibilidade 

das provas obtidas por meios ilícitos é tratado no âmbito internacional, o que a jurisprudência 

e doutrina pensam sobre o assunto e como é sua aceitação quanto as provas ilícitas por 

derivação à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada (fruits os poisonous tree), originária 

dos Estados Unidos da América e assim denominada pela doutrina estadunidense. 

 

2. Conceito da Prova 

Sendo a prova peça “chave” do processo, de suma importância sua conceituação, 

embora esta não seja uma tarefa fácil. 

Prova “é uma palavra originária do latim probatio, que significa verificação, ensaio, 

inspeção, exame, razão, confirmação, aprovação, argumento. Derivada do verbo probare” 

“provar” (SOARES, 2011, p. 47). 

Nas palavras de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar (2013, p. 388) “a prova 

é tudo aquilo que contribui para a formação do convencimento do magistrado, demonstrando 

os fatos, atos, ou até mesmo o próprio direito discutido no litígio”. 

Adiante, Távora cita a lição de Guilherme Nucci (2013, p. 388), aduzindo que 

existem três sentidos para o termo prova: primeiro, como ato de provar, seria o processo pelo 

qual se verifica a exatidão ou a verdade do fato alegado pela parte no processo (ex.: fase 

probatória); em seguida, como meio tratar-se-ia do instrumento pelo qual se demonstra a 

verdade de algo (ex.: prova testemunhal); e, por fim, como resultado da ação de provar seria o 

produto extraído da análise dos instrumentos de prova oferecidos, demonstrando a verdade de 

um faro. 

3. Princípios Processuais Relativos à Prova 

Os princípios são fontes do direito com importância fundamental na resolução de 

controvérsias no mundo jurídico. Muitas das vezes, são utilizados como alicerce de decisões 

judiciais que ensejam a formação de entendimentos jurisprudenciais que acabam por se 

consolidar. Na sua forma de atuação, estão pulverizados por todo ordenamento jurídico, seja 
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de forma implícita ou explicitamente, servindo como norte interpretativo das normas 

concretas. 

De acordo com Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar (2013), o processo penal 

é a garantia dada ao cidadão frente às arbitrariedades do poder estatal, devendo estar sempre 

guiado pelos princípios constitucionais.  

Atualmente os princípios vêm tomando grande proporção no mundo do direito, tanto 

o é que servem como base para todas as áreas, seja a cível, a administrativa, a trabalhista, e, 

como não poderia deixar de ser, também é muito utilizada como diretriz no direito processual 

penal. 

Por essa razão, adiante serão abordados alguns dos princípios mais relevantes para o 

direito processual penal, em especial, para o tema das provas ilícitas, ponto marcante do 

presente estudo. 

3.1 Princípio da Proporcionalidade/Razoabilidade 

Inúmeras foram às garantias trazidas pela Constituição da República Federal de 

1988, dentre elas podemos destacar: o contraditório e a ampla defesa, a presunção de 

inocência do acusado, o devido processo legal, a vedação aos tribunais de exceção, o juiz 

natural, a proibição das provas ilícitas, o respeito à dignidade da pessoal humana, etc. É claro 

que esse não se trata de um rol taxativo, tendo em vista a existência de muitas outras garantias 

descritas ao longo da Magna Carta (D’URSO, 2007). 

Salienta Bonavides (1997 apud CASTRO, 2010, p.115) que o princípio da 

proporcionalidade, que integra, ainda que de forma implícita, este rol constitucional, é “um 

fato que presume a existência de relação adequada entre um ou vários fins determinados e os 

meios com que são levados a cabo”.  

O Princípio da Proporcionalidade formula-se através de três elementos que 

resguardam sua aplicabilidade e são amplamente acolhidos por seus defensores: a adequação, 

a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito (SILVA, 2002 apud FREITAS, 2011). 

Para melhor entendimento, um pequeno comentário acerca da diferença textual entre 

o princípio da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade se mostra pertinente. O 

primeiro é originário do direito público alemão, ao passo que o segundo, originou-se nos 

Estados Unidos da America (CASTRO, 2010). 
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Para os estadunidenses, o princípio da razoabilidade “vincula-se estritamente à 

evolução e à compreensão da cláusula due processo of law, expressa no art. 5º e 14º da 

Constituição norte-americana”.(D’URSO, 2007, p. 56). Sua desobediência significa extrapolar 

os limites possíveis de uma pessoa, em termos gerais, sendo seu descumprimento considerado 

ato reprovável e em desacordo com os preceitos do ordenamento (CASTRO, 2010). 

Noutro norte, para o direito Alemão o princípio da proporcionalidade exerce função 

positiva na medida em que pretende demarcar limitações, indicando como nos mantermos 

dentro delas, por mais que ir além possa, em um primeiro momento, parecer irrelevante 

(CASTRO, 2010). 

Embora, para alguns os princípios mencionados sejam distintos, sua aplicação é 

quase que sinônima, tendo em vista que na prática não há qualquer diferença. 

Diante o exposto, o que se observa é que o princípio da proporcionalidade nasceu 

com o propósito de estabelecer um ponto de moderação entre o destinatário do direito e os 

aplicadores da lei, ponderando valores, respeitando o titular do direito e buscando atingir o 

fim que se espera, qual seja, a justiça. 

Em decorrência do princípio da proporcionalidade, nos dias atuais há uma grande 

inclinação tanto da jurisprudência quanto da doutrina pela admissão das provas obtidas 

ilicitamente, em casos excepcionais, se esta for favorável ao réu, haja vista prevalecer o 

entendimento de que o mesmo se encontra em posição de inferioridade em um enfretamento 

com o Estado. 

Superada inicialmente a questão do Princípio da Proporcionalidade, avançamos na 

conceituação da verdade real. 

3.2 Princípio da Busca da Verdade Real 

Para alguns doutrinadores o princípio da busca da verdade real, também denominado 

verdade material, deve ser analisado com cautela, haja vista não se justificar a busca da 

verdade a qualquer preço. 

Diferentemente do processo civil, o código de processo penal não se baseia em 

ficções ou presunções, mas em instrumentos que se mostram eficientes para se chegar à 

verdade substancial dos fatos. 
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Marilena Chauí (1995 apud SOARES, 2011, p. 37-38), ao tratar do conceito de 

verdade, aduz que: 

[...] em grego, verdade se diz aletheia, significa: não-oculto, não-

escondido, não-dissimulado. O verdadeiro é o que se manifesta aos 

olhos do corpo e do espírito e a verdade é a manifestação daquilo que 

é ou existe tal como é. O verdadeiro se opõe ao falso, que é o 

encoberto, o escondido, o dissimulado, o que parece ser, mas e não é 

como parece. O verdadeiro é o evidente ou o plenamente visível para 

a razão. 

Segundo a autora, em sua obra Convite à filosofia, é muito difícil despertar no ser 

humano o interesse por buscar a verdade, haja vista vivermos em uma sociedade onde 

acredita-se que os meios de comunicação demonstram retratar a verdade, embora não o façam 

realmente. Pelo contrário, são exatamente esses meios variados e distintos, que tornam tão 

distante a busca da verdade (CHAUÍ, 2000). 

Entre as mais variadas definições da verdade talhadas por um viés filosófico, 

importante mencionar quatro delas. 

No racionalismo moderno, a verdade está em um ponto de equilíbrio entre o que se 

conhece e a ideia do que se conhece.  

Para o idealismo, a verdade não é algo concreto, mas algo subjetivo, a priori é o que 

ele imagina ser a verdade.  

Na filosofia analítica, a verdade está interligada entre o que se imagina e o que 

realmente se vê, ou seja, o que se argumenta e o se sabe internamente.  

Já na teoria pragmática, a verdade não está apenas na explicação de algo, mas está 

intrinsecamente ligada ao cotidiano do homem, algo palpável e possível de se detectar 

(ÁVILA, 2006). 

Releva referir também à definição de verdade trazida por Foucault (2003 apud 

ÁVILA, 2006, p.81), porém, desta vez, de um ponto de vista sociológico: 

[...] As condições políticas, econômicas de existência não são um véu 

ou um obstáculo para o sujeito de conhecimento, mas aquilo através 

do que se formam os sujeitos de conhecimento, e, por conseguinte as 

relações de verdade. Sobre a verdade produzida no processo, Foucault 

esclarece que o inquérito é uma forma de saber-poder, que relaciona 

politicamente as coisas que vão ser consideradas como verdadeiras. 

 

Entretanto, para além das definições filosóficas e sociológicas da verdade tem-se a 

verdade jurídica, entendida como verdade processual que se revela por meio da reconstrução 

probatória. Assim, verifica-se que a busca da verdade faz parte do direito, vez que o direito 



138 

 

 

 

trabalha em prol da justiça, desse modo, a verdade se torna pressuposto incontestável à 

obtenção da justiça (ÁVILA, 2006). 

Thiago André Pieobom de Ávila (2006), referindo-se ao tema “busca da verdade 

real”, ensina que a doutrina tradicional orienta-se para a busca da verdade no processo 

conforme dois princípios, sendo eles: o princípio da verdade formal e o princípio da verdade 

material. 

No entendimento de Lopes Barja de Quiroga (1989 apud AVOLIO, 2012, p. 39): 

A prova penal, assim, é uma reconstrução histórica, devendo o juiz 

pesquisar além da convergência das partes sobre os fatos, a fim de 

conhecer a realidade e a verdade dos fatos. Bettiol, por exemplo, 

preconiza que “um princípio fundamental do processo penal é o da 

investigação da verdade material ou substancial dos fatos em 

discussão, para que sejam provados em sua subsistência histórica, sem 

distorções, obstáculos e deformidades. Isso compreende que o 

legislador tenha de eliminar do código toda limitação à prova, e que o 

juiz tenha que ser deixado livre na formação do próprio 

convencimento. 

Prossegue Avolio (2012) aduzindo, que não existe verdade absoluta, e a mesma 

tornou-se um mito, limitada as “mãos” do estado-juiz, tornando o homem mero objeto frente 

aos mandos e desmandos do Estado, haja vista que a concepção da verdade material, ao que 

parece, vislumbra simples fatos naturais realizados pelo homem, o tornando literalmente 

desqualificado para a vida político-social  

Enfim, embora a verdade real não deva ser encarada como forma absoluta, também 

não deve ser descartada como um todo. Se analisada caso a caso terá seu valor, pois, uma vez 

que não se pode estabelecer que o direito esteja pronto e acabado, a busca da verdade real 

serve como aparato para se almejar chegar o mais próximo possível de um julgamento justo. 

Adiante, faremos uma diferenciação entre as provas ilícitas, ilegítimas, irregulares e 

seus eventuais efeitos processuais. 

4.  Provas Ilícitas, Provas Ilegítimas e Provas Irregulares 

Segundo Paulo Rangel (2008, p. 427) “a vedação da prova ilícita é inerente ao 

Estado Democrático de Direito que não admite a prova de fato e, consequentemente, punição 

do indivíduo a qualquer preço, custe o que custar”. 
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Também, entendidas como vedadas ou proibidas as espécies do gênero prova ilegal 

são: 

a) Provas ilícitas: são aquelas que violam/ofendem normas de direito material. 

Preceitua a constituição federal em seu art. 5º, serem provas ilícitas, as obtidas em violação ao 

domicílio e/ou ao sigilo das comunicações telefônicas, sem autorização da justiça (lei nº 

9.296/96), bem como as colhidas através de torturas ou maus-tratos.  

b) Provas ilegítimas: são aquelas obtidas com violação a normas de direito 

processual. Refere-se ao momento de produção da prova, não a que se falar em respeito ao 

princípio da ampla defesa, nem tão pouco, do contraditório.  

c) Provas irregulares: para Rangel (2008) essa é outra espécie de prova ilegal, 

realizadas não somente em desacordo com as normas processual, mas também, desrespeitando 

as formalidades legais do processo. Significa, que não basta somente seguir o que está na lei, 

mas, cumprir os ditames formais exigíveis a cada situação.  

Contudo embora a doutrina atribua distinção aos meios de vedação da prova, a nova 

redação da lei 11.690/2008, alterando o art. 157 do Código de Processo Penal, define que as 

provas ilícitas são tanto as que violam normas de direito material quanto as que violam 

normas de direito processual, tendo a definição legal de prova ilícita ficado mais abrangente 

que aquela proposta pela doutrina (FEITOZA, 2008). 

5. Provas Ilícitas por Derivação 

As provas ilícitas por derivação, são provas colhidas licitamente, com respeito às 

normas de direito material e processual, mas que, todavia, são diretamente derivadas de 

provas anteriores, obtidas por meios ilícitos. 

A teoria que trata da matéria ficou conhecida como teoria dos “frutos da árvore 

envenenada” – fruits of the poisonius tree. Com origem na Suprema Corte Norte Americana, 

após o julgamento do caso Siverthorne Lumber Co. vs. United States, em 1920, resultou em 

que, a partir daquele momento passou-se a não admitir qualquer tipo de prova, por mais que 

fosse lícita em si mesma, quando verificado que se originaram de provas anteriores obtidas 

por meios ilícitos. 

A explicação é que estando a árvore envenenada, certamente todos os seus frutos 

carregariam do mesmo veneno (CAPEZ, 2012). É como dizer que as provas que são 
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diretamente derivadas das ilícitas já nasceriam marcadas por um “pecado original”, a sua 

mácula nasceria com elas em razão da sua origem. 

Estas limitações também são impostas no Brasil através da nova redação art. 157, do 

CPP, após o advento da Lei nº 11.690/2008, firmando serem inadmissíveis, no processo, as 

provas derivadas das ilícitas, salvo algumas exceções, como as que não apresentarem nexo de 

causalidade entre ambas, bem como as que puderem ser admitidas por meios independentes. 

Todavia, o tema analisado nem de perto demonstra pacificação, encontrando na 

doutrina e jurisprudência posicionamentos contrários, quanto a sua vedação constitucional. 

Paulo Rangel (2003 apud TAVORA; ALENCAR, 2013), sustenta que a Constituição não 

tratou da prova derivada, sendo assim não cabe ao intérprete tal questionamento, sendo a 

mesma passível de ser admitida no processo. 

No Brasil, a teoria da “exceção a descoberta inevitável”, encontra amparo no 

dispositivo legal do art. 157, § 2º do Código de Processo Penal, entendendo ser considerada 

fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da 

investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Havendo 

distinção entre essa e a teoria da “fonte independente”, vez que, conforme se extrai da 

primeira parte do art. 157, § 1º, serão admitidas no processo as provas que não evidenciarem 

nexo de causalidade com as provas ilícitas. 

A teoria da “fonte independente”, ligada diretamente ao nexo de causalidade, 

preceitua que, independentemente da admissibilidade da prova contaminada, o caso seria 

desvendado de qualquer forma, sem qualquer relação com aquele meio de prova, através de 

meios completamente independentes (LOPES JÚNIOR, 2012). A mencionada teoria foi 

validada pelo caso Murray v. United States, em 1988. 

As teorias em epígrafe, originárias de incipientes jurisprudências e doutrinas norte-

americanas tomaram como parâmetro o princípio da proporcionalidade, instrumento basilar de 

flexibilização da vedação constitucional da provas obtidas por meios ilícitos, no processo, 

bem como delas derivadas. 

5 Prova Ilícita pro reo e Prova Ilícita pro societate pela ótica do Princípio da 

Proporcionalidade 
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Primeiramente, importa mencionar que o princípio da proporcionalidade, conforme 

salientado supra, é o ponto de partida para a admissibilidade das provas ilícitas em 

determinados casos. Sendo aceita de forma praticamente unânime pela doutrina e 

jurisprudência quando a prova ilícita se mostrar favorável ao réu, não tendo o mesmo 

posicionamento quando se fala em sua admissão a favor da sociedade. 

O aparato de embasamento para essa aceitação tem como premissa o direito de 

defesa constitucionalmente garantido ao réu, principalmente no processo penal, por considerá-

lo hipossuficiente em face do Estado. 

5.1 Prova Ilícita pro reo 

No Brasil, a doutrina majoritária defende que as provas obtidas ilicitamente, embora 

vedadas pela Constituição, podem ser admitidas em casos excepcionais, invocando o princípio 

da proporcionalidade, desde que, para favorecer do réu. 

Sendo a inadmissibilidade das provas ilícitas no processo uma garantia 

Constitucional, essa visa resguardar os direitos fundamentais dos cidadãos frente aos arbítrios 

punitivos do Estado, não podendo servir para, na via inversa, inviabilizar a absolvição de 

alguém sabidamente inocente. 

Todavia, é possível que haja uma colisão entre princípios que traduzem direitos ou 

garantias fundamentais do cidadão e outros princípios, também de status constitucional, 

titularizados pela vítima ou pelo Estado. Seria o caso, por exemplo, em que a prova 

inequívoca do cometimento da infração penal tivesse a sua ilicitude caracterizada por uma 

violação do direito à intimidade ou ao domicílio do acusado. Nestes casos, teríamos o direito à 

inviolabilidade do domicílio ou à intimidade em contraposição ao direito de punir do Estado, 

este último traduzindo um interesse de toda a coletividade de ver punidas as violações da lei 

penal. 

Para casos como este temos uma corrente doutrinária sustentando que quando da 

confrontação dos valores em conflito, deveram preponderar sempre aqueles que acarretarem 

maior benefício ao réu, vez que, sem duvida, estão diretamente ligadas à dignidade da pessoa 

humana (ÁVILA, 2006). 

Com isso, ao admitir a prova ilícita pro reo estará se efetivando sua condição de 

pessoa humana, vez que, sendo o acusado inocente, terá seu direito constitucional (liberdade) 
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amparado, diante de uma condenação injusta, não, submetendo-se a privação do convívio em 

sociedade, nem perdendo anos de sua vida, encarcerado (ÁVILA, 2006). 

Leciona Greco Filho (apud LOPES JUNIOR, 2012, p. 597) que: 

Uma prova obtida por meio ilícito, mas que levaria a absolvição de 

um inocente (...) teria de ser considerada, porque a condenação de um 

inocente é a mais abominável das violências e não pode ser admitida 

ainda que se sacrifique algum outro preceito legal. 

Alguns autores defendem que as provas ilícitas pro reo não têm o condão de ilícitas 

quando adquiridas nas circunstancias de legitima defesa ou estado de necessidade, por se 

tratarem de verdadeiras excludentes de ilicitude, haja vista o acusado não ter outro modo de se 

defender, sendo aplicado o princípio da proporcionalidade na hora sua valoração (FREITAS, 

2011). 

Partindo dessa linha de raciocínio, discorre Rangel (2008) que estando o réu em 

estado de necessidade sua conduta é resguardada pelo direito, de forma que essa prova será 

considerada lícita. Cita como exemplo a interceptação telefônica. Quando o réu, sem 

permissão judicial, no intuito de provar sua inocência, grava uma conversa, está exercendo 

um direito assegurado constitucionalmente, qual seja, o estado de necessidade. Portanto 

justificada está a sua conduta.  

Diante de um conflito aparente de normas, desde que para provar a inocência do réu, 

possível se faz a admissibilidade de provas obtidas ilicitamente, vez que salvaguardar um 

direito mais relevante (a liberdade), em sacrifício de um de menor valor (sigilo das 

comunicações telefônicas), no caso concreto, justifica a conduta reprovável do réu. 

Assegurando que a vedação da prova ilícita é um princípio relativo e não uma regra absoluta 

(RANGEL, 2008). 

Conclui-se, como já dito, que a doutrina é plenamente pacífica quando da 

admissibilidade das provas ilícitas, em casos específicos, a favor da defesa do réu. Em sua 

maioria, por defenderem que tais provas foram obtidas amparadas pelos princípios da legitima 

defesa e do estado de necessidade, tornando-se desse modo completamente aceitável a 

conduta de quem as adquiriu, por evidenciar ser a única alternativa possível nas circunstâncias 

em que se deram os fatos. 

Esse entendimento deixa evidente a preocupação do legislador constituinte em 

proteger um inocente diante de situações desproporcionais, inclusive, deixando margem para 
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interpretação a cerca do princípio da proporcionalidade, tratando-se de defesa do acusado, se 

inocente, como no caso do principio da inadmissibilidade das provas ilícitas, haja vista, a 

inexistência de direitos absolutos, bem como as situações do dia-a-dia, que como todos sabem 

não está totalmente inclusos no texto de lei. 

Além do mais, há que se atentar para um detalhe importante, a prova ilícita, não é 

uma prova falsa, mas um prova verdadeira que foi obtida por meios ilícitos, o que é 

totalmente diferente. De modo que sua admissibilidade não será feita sob um prova falsa, 

mais uma verdadeira, porém, viciada. Fazendo-se valer do princípio da proporcionalidade 

para ponderar sua utilização no caso concreto, a partir de um juízo de valor, julgando seu 

aspecto positivo a favor do réu. 

Aliás, vejamos que no cerne, à vista de toda a argumentação acima, na verdade a 

maioria da doutrina, ao afirmar que estas provas estariam sendo obtidas por sujeitos que se 

encontram em verdadeiro estado de necessidade ou de legítima defesa, não está efetivamente 

aceitando uma prova ilícita pro reo, mas uma prova lícita, amparada que estaria por 

excludentes de ilicitude. 

5.2 Prova Ilícita pro societate 

A admissibilidade das provas ilícitas pro societate no processo, conforme repetidas 

vezes propalado neste trabalho, não possui a mesma amplitude que tem pro reo. Todavia, 

estudos demonstram que na visão de alguns autores é completamente possível que essa 

admissibilidade também possa ser viável em favor da sociedade. 

O que será explanado nesse item são alguns pontos de vista de doutrinadores que, de 

forma excepcional, entendem pela admissibilidade destas provas também em favor da 

sociedade, desde que tomando como parâmetro o princípio da proporcionalidade. 

Segundo Avena (2011), embora não seja defensor da possibilidade de 

aproveitamento da prova ilícita pro societate, sustenta que em meio ao aumento da 

criminalidade decorrente do crime organizado, não seria razoável o engessamento do 

princípio da proporcionalidade, admitindo-se tais provas única e exclusivamente em favor da 

defesa do réu. 

Menciona o autor um exemplo completamente plausível para a aplicabilidade do 

princípio da proporcionalidade a favor da sociedade. O autor supõe que diante de um crime de 
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homicídio os policias apreendam, sem autorização e durante a noite, dentro da residência do 

suspeito, uma arma de fogo registrada em seu nome. Outrossim, após exame pericial vem a 

constatação de que as únicas impressões encontradas na arma pertencem ao acusado e que 

aquela foi sem dúvidas a arma utilizada pelo autor do crime, sendo, inclusive, a única prova 

capaz de levar o acusado a julgamento (AVENA, 2011). 

Em um caso concreto como este, ao que tudo indica, seria completamente 

despropositado descartar esse meio de prova, pois, embora obtida em violação a direito 

individual, a inviolabilidade do domicílio, ela colide com interesse mais relevante, a 

segurança pública, ou seja, a valoração do direito de uma coletividade em desfavor do 

interesse de um único sujeito, que neste caso, se trata de um criminoso. Aqui, melhor medida 

seria, certamente, a validação da referida prova, sem prejuízo, é evidente, da eventual 

responsabilização dos agentes estatais por eventuais abusos cometidos. 

No processo penal, onde há colisão de interesses fundamentais mais relevantes, é 

plausível se justificar a flexibilidade da admissibilidade das provas ilícitas, haja vista tratar-se 

de ramo de direito público, diferentemente do que ocorre com o ramo do direito privado. 

Porém, importante lembrar estar-se diante de situações onde há um envolvimento 

delicado com a dignidade da pessoa humana (ÁVILA, 2006), fundamento esse que deu ensejo 

a garantia da inadmissibilidade das provas ilícitas no processo, vislumbrando a ponderação da 

conduta repressiva de atuação dos policiais e proteção dos direitos fundamentais. 

Partindo do pressuposto de que inexiste direito absoluto, seria temerário afirmar que 

o direito de defesa está sempre em um patamar mais elevado que a proteção penal da 

sociedade, essa que por sua vez é competência do Estado é está a favor de um interesse 

coletivo e de ordem pública. (ÁVILA, 2008). 

É inegável que a vedação a admissibilidade das provas ilícitas no processo é uma 

garantia do legislador constituinte contra os abusos cometidos pelo Estado, porém, tal 

proibição não pode ser usada como regra absoluta haja vista que isto acarretaria impunidade 

de criminosos em todos os casos em que houvesse qualquer tipo de ilegalidade na produção 

da prova, sem avaliar se, no caso concreto, o interesse da sociedade teria ou não um peso 

maior. 

É preciso salientar que o Estado visa à proteção do interesse da coletividade, que 

também tem seus direitos tutelados pela Constituição Federal, desse modo, entende-se que 

assim como é admissível em favor do réu, não se mostra incompatível a admissibilidade de 
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uma prova ilícita em beneficio da sociedade, desde que observadas algumas peculiaridades, 

como por exemplo, a aplicação do princípio da proporcionalidade e para situações em que 

esse se faz o único meio para se checar a veracidade das alegações. 

A esse respeito, comenta Capez (2013, p. 370-371): “A prova, se imprescindível, 

deve ser admitida, a despeito de ilícita, por adoção do princípio da proporcionalidade, que 

deve ser empregada por reo ou pro societate”. 

Quando se fala em admissibilidade da prova ilícita a favor da sociedade não quer 

dizer que deva ser admitida a qualquer custo, mas tão somente em proteção direitos mais 

relevantes, não se admitindo que para tanto seja alguém submetido a tortura ou outro meio 

degradante com intuito exclusivamente de obtenção da prova. 

Além do mais, essa é uma das possíveis finalidades do princípio da 

proporcionalidade, a flexibilização da proibição das provas obtidas por meios ilícitos, quando 

da colisão de interesses constitucionais, atribuindo maior relevância ao de maior importância 

no caso concreto, seja em benefício do indivíduo ou da sociedade. 

Outrossim, se é possível a utilização da prova ilícita em favor do réu, justo ser 

admitida também em benefício da acusação, desde que respeitando e sopesando os direitos 

constitucionais, a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade atribuída aos julgados 

diante do caso (FIORATTO et al, 2009)  

Contudo, embora minoritário, verifica-se que o entendimento no sentido da 

admissibilidade das provas ilícitas pro societate começa a tomar novos rumos, haja vista que 

nesse segundo semestre, na data de 09 de julho de 2014, a 6ª turma do Superior Tribunal de 

Justiça admitiu como prova uma interceptação telefônica (obtida sem ordem judicial), feita 

por um detetive particular, contratado pela mãe de uma criança vítima de crime sexual. Nesse 

julgado foi invocado o princípio da proporcionalidade, admitindo um prova ilícita pro 

societate. 

O ministro Rogério Schietti Cruz, relator do HC, entendeu que “apesar de prevalecer 

a doutrina da exclusão das provas ilícitas, a jurisprudência tem construído entendimento que 

favorece a adoção do princípio da proporcionalidade. Inclusive, destacou que o STF já aplicou 

esse princípio para admitir a interceptação de correspondência do condenado por razões de 

segurança pública” (STJ, 2014). 
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Conclui o relator que para o colegiado reconhecer a ilicitude da prova significaria 

prestigiar a intimidade e a privacidade do acusado em detrimento da própria liberdade sexual 

da vítima absolutamente incapaz – prestígio este conflitante com toda uma política estatal de 

proteção à criança e ao adolescente (STJ, 2014). 

É preciso lembrar que a própria Constituição é que confere prioridade aos direitos 

das crianças e dos adolescentes, determinando em seu art. 227, caput, que o Estado é um dos 

legitimados a concretizar tais direitos, devendo o Judiciário garantir a proteção suficiente, o 

que garante inclusive a possibilidade de se adotar uma exceção para a admitir provas obtidas 

ilicitamente em prol da sociedade, citando como exemplo a violação sexual contra criança 

(PRUDÊNCIO; SIMÕES, 2013). E este posicionamento, está em total consonância com 

entendimento adotado pelo STJ no julgado supra mencionado. 

Diante do exposto, percebe-se que no processo penal há prerrogativas capazes de 

demonstrar que a prova ilícita poderá ser utilizada também em favor da acusação, em casos 

excepcionais e peculiares, assim como é utilizada a favor da defesa. Porém, é mister destacar 

que a utilização desses meios de provas deve respeitar o princípio da proporcionalidade, bem 

como, os direitos fundamentais ora conflitantes, haja vista ser essa uma exceção é não a regra. 

6 Princípio da Proporcionalidade como fator de Flexibilização da Prova Ilícita pro 

societate no Direito Processual Penal 

Atualmente, o princípio da proporcionalidade vem ganhando abrangência no direito 

penal, efetivando consideravelmente a proteção dos direitos fundamentais, tão importantes 

para vida do indivíduo.  

No Brasil, conforme várias vezes referido, a jurisprudência é uníssona quanto a 

flexibilização, em casos excepcionais, da inadmissibilidade das provas obtidas por meios 

ilícitos em favor do réu. 

Utilizando-se do princípio da proporcionalidade, entende-se ser desproporcional a 

condenação de alguém que se sabe ser inocente, simplesmente por ter sido essa prova obtida 

por meios ilícitos. Infelizmente, quando o assunto é a possibilidade de se admitir esses meios 

de provas em favor da sociedade ainda há muito que se discutir, sendo minoritário o 

entendimento a favor de sua aplicabilidade pro societate. 

Contudo, levando-se em consideração que o princípio da proporcionalidade não faz 

qualquer menção a obrigatoriedade de sua aplicação somente em favor do acusado, entende-se 
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ser possível uma flexibilização desses meios de provas, desde que para casos excepcionais, 

também em favor da sociedade.  

Reflitamos. Caso a admissibilidade de uma prova obtida ilicitamente só puder ser 

usada em benefício da defesa, acredita-se estar diante de uma violação do princípio da 

isonomia. Princípio este que assim como o da proporcionalidade encontra guarida na 

Constituição Federal, tratando-se de uma garantia constitucional do indivíduo. 

Não há dúvidas de que a adoção do princípio da proporcionalidade no direito tem 

como aparato a proteção do indivíduo frente a conduta muitas vezes desregrada do Estado, 

por meio do titular da persecução penal. 

Porém, é cogente lembrar que há, de outro lado, a necessidade da proteção da 

coletividade. Proteção esta que por sua vez também será realizada pelo Estado, através de 

seus representantes, com o intuito de proporcionar efetiva segurança a um número maior de 

indivíduos, mesmo nos casos em que o direito destes vierem a entrar em conflito com um 

direito fundamental de um criminoso. 

É justamente neste ponto que se defende a flexibilização do uso das provas ilícitas 

em favor da sociedade, levando-se em consideração que os prejuízos advindos de sua absoluta 

inadmissibilidade são completamente degradantes para a sociedade, violando os direitos de 

uma coletividade, em proteção a um único sujeito, que por sua vez trata-se de um criminoso. 

Enfim, estamos a defender não uma total inobservância do princípio da 

inadmissibilidade das provas ilícitas, mesmo porque cuida-se de garantia individual prevista 

na Constituição, mas tão somente a viabilização, em casos excepcionais, da admissibilidade 

destas provas ilícitas também em favor da sociedade, utilizando-se como parâmetro outro 

princípio constitucional, qual seja o da proporcionalidade, viabilizando a defesa dos interesses 

sociais. 

7. Estudo da Prova Ilícita no Direito Comparado 

Em matéria probatória, é de extrema relevância o estudo da inadmissibilidade das 

provas ilícitas em outros países. Lembremos que foi no direito norte-americano que o Brasil 

buscou inspiração para embasar seus questionamentos sobre a admissibilidade, ou não, no 

processo, das provas obtidas por meios ilícitos, em especial no processo penal, por estar 

intimamente relacionado a liberdade do indivíduo. 
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Partindo do pressuposto de que cada país possui sua própria legislação, o objetivo 

desse tópico é fazer uma comparação entre as diferenças e semelhanças acerca do princípio da 

inadmissibilidade das provas ilícitas em diferentes Estados, analisando como alguns países 

têm interpretado essa vedação e qual sua importância no caso concreto.  

Embora outros países também tratem da proibição das provas obtidas por meios 

ilícitos, as referências mais significativas quanto ao tema para o direito brasileiro são as de 

origem americana e alemã. Lembrando que a admissibilidade, ou não, desses meios de prova 

no processo levará em consideração a aplicabilidade do princípio da proporcionalidade, de 

origem norte-americana. 

A seguir será realizada uma análise mais detalhada dos Sistemas Jurídicos de dois 

países: os Estados Unidos da America e a Alemanha. 

7.1 Sistema Estadunidense 

De suma importância o estudo do sistema estadunidense, haja vista ser a fonte das 

regras de exclusão, advinda das decisões da Corte dos Estados Unidos, assim como o sistema 

de exclusionary rule, tendo influenciado a legislação e a jurisprudência de inúmeros países 

(ÁVILA, 2006). 

A regra de exclusão foi criada pela Corte Suprema a partir da IV Emenda. Aduz a 

Emenda que: 

O direito das pessoas a estarem protegidas em suas pessoas, casas, 

documentos e efeitos, contra registros e confiscações desarrazoadas, 

não será violado, e não se emitirão de registro e confisco se não 

baseada em causa provável, apoiadas por juramento ou promessa, e 

descrevendo detalhadamente o lugar a registrar, e as pessoas ou 

objetos a confiscar (ÁVILA, 2006, p. 137). 

O que se extrai da referida Emenda é que ao mesmo tempo em que o direito 

estadunidense está preocupado em proteger a intimidade do indivíduo, ele estabelece alguns 

requisitos para viabilizar a violação de domicílio (ÁVILA, 2006).  

Teresa Armenta Deu (2011) entende que a regra de exclusão adotada pelos Estados 

Unidos tem como finalidade a proteção dos direitos constitucionais existentes nas diferentes 

Emendas de sua Constituição, impondo limites à busca de elementos incriminatórios, zelando 

pela integridade judicial, ponto principal dessa regra (DEU, 2014). 
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No ordenamento jurídico norte-americano há ampla relevância no que diz respeito à 

vedação das provas ilícitas no processo, por mais que através delas se consiga chegar ao 

verdadeiro culpado. Sua exclusão do processo deve ser a regra, sob pena de possível nulidade. 

Mais do que em qualquer outro país, nos Estados Unidos a prova tem um significado enorme 

para a comunidade (CASTRO, 2010)  

Apesar de o objetivo da criação da regra de exclusão ter o fito de proteger os direitos 

individuais do cidadão, a Suprema Corte passou a restringir seu alcance, fazendo-se valer 

especialmente das técnicas de ponderação de valores, na tentativa de minimizar crimes graves 

e proteger os direitos fundamentais dos cidadãos (ÁVILA, 2006). 

Nos Estados Unidos da América, a teoria da razoabilidade tem ampla relevância no 

processo penal, tendo sua plena aplicabilidade quando da admissibilidade das provas obtidas 

ilicitamente, se favorável ao réu, utilizada como meio para provar sua inocência (AVOLIO, 

2012). 

Conforme sustenta Júlio Medeiros, o mais interessante é que o próprio Direito norte-

americano, exatamente a fonte de nossa vedação das provas ilícitas, aceita, sem maiores 

problemas, a prova obtida ilicitamente por particulares. Segundo o autor, o fundamento, 

conforme a conhecida doutrina de GONZALEZ-CUELLAR SERRANO, é que a norma da 

vedação da prova ilícita dirige-se ao Estado, produtor da prova, e não ao particular 

Desse modo, fácil compreender que por mais que a doutrina estadunidense 

majoritária defenda a regra de exclusão, há entendimento diverso dentro do mesmo 

sistema, admitindo-se, em certas situações, a prova ilícita, mesmo porque após o ataque de 

11 de setembro de 2001, os EUA passaram a ter uma maior preocupação com a proteção 

contra os ataques terroristas. 

7.2 Sistema Alemão 

A Alemanha tem um dos ordenamentos jurídicos mais avançados do mundo, sendo 

inclusive fonte de inspiração para inúmeros países. Quando o assunto é a problemática das 

provas ilícitas, o sistema alemão tem se mostrado profundo conhecedor da matéria, haja vista 

a importância atribuída ao tema por parte dos Tribunais Superiores e Tribunal Constitucional 

Federal, ao julgar casos concretos (CASTRO, 2010). 
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No direito processual alemão, a norma de inadmissibilidade das provas ilícitas é 

expressa, sendo certo que essa vedação visa à proteção de direitos individuais de cunho 

material, previstos em sua Constituição, diferente do que concerne o sistema americano 

(FREITAS, 2011). 

O que não impede que, havendo conflito entre direitos fundamentais, haja uma 

ponderação de valores acerca do caso concreto, levando em consideração ser a jurisprudência 

alemã o berço do princípio da proporcionalidade e/ou razoabilidade. 

Segundo ensinamento de Teresa Armenta Deu (2014, p. 55), “a violação de uma 

proibição de produção não acarreta, necessariamente, uma proibição de utilização”. 

De acordo com o este entendimento (DEU, 2014), a doutrina alemã reconhece no 

direito processual penal a existência da colisão entre os interesses individuais e coletivos. De 

um lado a garantia de direitos fundamentais do indivíduo e de outro a coletividade, que almeja 

a realização mais próxima de um processo justo (DEU, 2014). Esse seria o ponto fulcral para 

se firmar um equilíbrio de ponderação e valoração da norma jurídica, a fim de resguardar, 

naquele caso em específico, qual o direito irá preponderar. Necessário se faz a aplicabilidade 

de um juízo de valor acerca de uma flexibilização do princípio da inadmissibilidade das 

provas obtidas por meios ilícitos. 

Sendo assim, verifica-se que embora no direito alemão exista a previsão de 

aplicabilidade do princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas, o mesmo não tem condão 

de direito absoluto, devendo observar-se o caso concreto, sopesando o direito fundamental 

mais adequado no momento da resolução do conflito, haja vista que os alemães atribuem 

ampla importância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, equilibrando 

proporcionalmente os meios empregados e a finalidade pretendida. 

8 Interceptação das Comunicações Telefônicas: Breves considerações 

Importante se fazer alguns comentários sobre a Interceptação das Comunicações 

Telefônicas, haja vista ser um meio que é mais suscetível às ilegalidades, isso devido ao 

avanço tecnológico que se expande pelo mundo atualmente, ficando bastante evidente que em 

algum momento qualquer indivíduo possa ser vítima de uma interceptação telefônica, sem que 

saiba que está tendo sua conversa monitorada por alguém.  
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Isso ocorre, porque a cada dia os meios de tecnologia se tornam mais modernos e 

facilmente acessíveis por qualquer pessoa comum, não tendo como os órgãos públicos 

garantirem que essas ações sejam exclusivamente utilizadas com o fito investigativo das 

autoridades policiais e judiciárias. 

É mister destacar que a interceptação das comunicações telefônicas é recepcionada 

pela Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XII, discorrendo ser inviolável o sigilo da 

correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, 

salvo, em último caso, com autorização judicial e, nas hipóteses e na forma que a lei 

estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 

Contudo, por tratava-se de uma norma constitucional de eficácia limitada, foi criada 

uma lei regulamentar, de modo a permitir, desde que através de ordem judicial a possibilidade 

de violação das comunicações telefônicas (CAPEZ, 2012) dando efetividade ao dispositivo 

Constitucional. 

Desse modo, editada a Lei nº 9.296 de 24 de julho de 1996, esta regulou as 

interceptações telefônicas, estabelecendo que a interceptação das comunicações telefônicas, 

de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, 

observará o disposto na mencionada lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação 

principal, sob segredo de justiça. 

Atualmente a doutrina tem sido unânime em reconhecer favorável a conduta de 

pessoa que com intuito de provar sua inocência grava conversa telefônica com terceiro, 

utilizando-se do princípio da proporcionalidade (CASTRO, 2012). Tudo isso, levando em 

consideração as excludentes de ilicitude de legitima defesa e estado de necessidade, isso em 

favor do reo, diferente da aceitação em relação à sociedade. 

No tocante ao princípio da proporcionalidade conclui-se que, assim como admissível 

ao réu, no caso concreto e, em situações excepcionais, possível será sua admissibilidade a 

favor da sociedade, conforme exemplo já mencionado anteriormente, caso esse, em que o 

Superior Tribunal de Justiça admite uma escuta telefônica (prova ilícita), sem autorização 

judicial, feita por um detetive particular, a pedido de uma mãe, no intuito de proteger sua filha 

contra criminoso sexual. 

9. Conclusão 

Na atualidade, os meios de provas admitidos no direito, com maior ênfase no direito 
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processual penal, dada sua importância no caso concreto são indispensáveis para se chegar à 

verdade dos fatos. Principalmente, por sua ligação direta com a liberdade individual do 

cidadão, sendo essa um direito fundamental que lhe é inerente como sujeito. 

Restou demonstrado o quanto é importante o estudo da prova, haja vista ser o 

instrumento fundamental produzido pelas partes, objetivando demonstrar ao magistrado 

através de uma reconstrução histórica dos fatos e assim contribuir para a formação de sua 

convicção do julgador quanto à verdade real do ocorrido. 

Discorre o art. 5º, XII da CF, serem inadmissíveis no processo as provas obtidas pro 

meios ilícitos, que de forma literal da a entender ser essa uma vedação absoluta, o que não é o 

caso, haja vista a existência de algumas exceções, como por exemplo, a admissibilidade das 

provas ilícitas pro reo.  

No Brasil a doutrina e jurisprudência são unânimes a cerca da admissibilidade das 

provas ilícitas, em casos excepcionais, a favor do réu, ou seja, em defesa da acusação, levando 

em consideração as excludentes de ilicitude da legitima defesa e do estado de necessidade. 

Conforme demonstrado ao longo do estudo, não restam dúvidas que por influencia 

do direito norte-americano, grande parte dos doutrinados brasileiros, em casos específicos, 

são favoráveis, a admissibilidade das provas obtidas por meios ilícitas a favor do acusado, 

utilizando-se do princípio da proporcionalidade, originário do direito alemão. 

Contudo, muito há que se falar quanto à flexibilização desses meios de provas pro 

societate, utilizando–se o princípio da proporcionalidade, esse o ponto principal do presente 

estudo. 

Notadamente, a inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos no processo, 

é a regra, ou seja, se foram adquiridas com violação a direitos fundamentais, não deixaram de 

serem ilícitas, porém, agindo o individuo pautado na legitima defesa ou estado de necessidade 

sua conduta ora desfavorável, seja justificada, sendo, desse modo uma exceção sua 

admissibilidade no caso concreto, seja ela pro reo ou pro societate. 
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FUNDAMENTOS DO DIREITO PENAL: FINALISMO E FUNCIONALISMO 

EM PERSPECTIVA 

 

Andreza Coelho de Souza
1
 

Rodrigo Ferreira 

Resumo:O Direito Penal na atualidade se tornou pauta de diversas críticas, devido a sua 

“escancarada” falta de efetividade. Ao passo que essas críticas já não pertencem apenas aos 

meios jurídicos, mas também a toda a sociedade que se encontra inconformada com a falha 

desse sistema, tornou-se algo necessário analisar os fundamentos e/ ou finalidades do Direito 

Penal. Por isso, este trabalho analisou e comparou o finalismo e o funcionalismo teleológico 

do autor Claus Roxin, principalmente comparando e verificando a inserção da política 

criminal no Direito Penal, bem como quais foram às mudanças elencadas por esse renomado 

autor. A ideia de abordar a temática das finalidades do direito penal sob o aspecto da proteção 

dos bens jurídicos e das finalidades da pena, contrapondo com o funcionalismo de Roxin, teve 

o intuito de proporcionar uma visão crítica e coesa nos leitores, em relação ao Direito Penal. 

Com isso, ao final deste trabalho é possível verificar que o direito é uma ciência que 

constantemente precisa ser estudada e modificada, pois ele sempre será criado após as 

mudanças ocorridas na sociedade. Dessa forma, é preciso desvincular-se do conceito de 

imutabilidade do direito, já que por mais sólida que uma lei precisa ser como no caso o 

Direito Penal, é necessário que se tenha “um horizonte” aberto para novas ideias.  

Palavras-chave: Bem Jurídico; Direito Penal; Finalismo; Funcionalismo; Pena. 

Abstract: The Criminal Law became criticized nowadays and the reason is its huge lack of 

effectiveness. Whilst the critiques isn't belong the juridic area only, but all the society is 

perplexed with the failure of this system, it’s necessary analyze the foundations and/or the 

purpose of the Criminal Law. Because of that, this study analyzed and compared the finalism 

and the teleological functionalism of the author Claus Roxin, mainly comparing and verifying 

the insertion of the criminal policy inside the Criminal Law area, as well as the changes that 

were listed by this renowned author. The idea to talk about the purpose of the Criminal Law, 

in aspect of the protection of legal interests and the punishment purposes, comparing with the 

Roxin’s teleological functionalism, to provide a critical and cohesive vision for the readers in 

relation of the Criminal Law. In the end of this study, it will be possible to indentify that Law 

is a Science that needs to be studied and modified, because it will always be created after the 

changes occured in the society. Concluding, it’s necessary to detach the concept of the Law’s 

immutability, by stronger a law needs to be like in case of Criminal Law, it’s necessary an 

open mind to new ideas. 

keywords: Legal Interest; Criminal Law; Finalism; Functionalism; Punishment. 

                                                 
1
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Este trabalho tem o objetivo de analisar e comparar o finalismo e o funcionalismo 

teleológico de Claus Roxin, verificando a inserção da politica criminal no Direito Penal, bem 

como quais foram às mudanças elencadas por esse renomado autor. 

Ademais, a principal hipótese a ser estudada para a realização deste trabalho são as 

diferenças entre a doutrina brasileira e o pensamento de Roxin, acerca da finalidade do Direito 

Penal e da utilização da política criminal entre os escopos dos institutos de Direito Penal. 

Tendo isso, abordar a temática das finalidades do direito penal sob um aspecto crítico 

contribui para ciência jurídica, pois amplia a evolução do direito penal, trazendo um novo 

conhecimento, desmistificando a atual teoria finalista. 

No primeiro capítulo será abordada uma evolução histórica do Direito Penal, em 

seguida, um capítulo demonstrará as “duas” finalidades do Direito Penal, sob o aspecto da 

proteção dos bens jurídicos e das finalidades da pena, levando os leitores a entenderem os 

fundamentos do Direito Penal.  

Nos três capítulos seguintes trataremos acerca do bem jurídico penal, explicando seu 

surgimento, conceito e funções. Da mesma forma, no tange ao pensamento do autor Claus 

Roxin. Após, será feito um contraponto entre os tópicos, mencionando suas semelhanças e 

diferenças. 

No sexto capítulo abordar-se-á o tema sobre as finalidades da pena, contendo 

subcapítulos reservados a cada teoria apontada pela doutrina da atualidade. Após, será 

apresentado um capítulo acerca da Teoria Dialética Unificadora do Claus Roxin, no qual se 

explicará as características abordadas pelo autor para criação dessa teoria mista da pena. 

Conclui-se, em capítulo próprio, sobre a importância de uma análise crítica sobre as 

teorias do finalismo e do funcionalismo, para uma compreensão mais robusta do Direito 

Penal. 

1 A Origem das Penas e do Direito Penal 

O nascimento das penas é mais antigo do que se possa imaginar, tendo em vista que 

não é possível encontrar na história o momento exato de sua criação, apenas se sabe que a 

punição existiu juntamente com a origem da humanidade. Pois foi a partir da existência do 

outro que se enxergou a necessidade de limitações, sendo elas espaciais ou comportamentais. 
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Contudo é perceptível que as penas tiveram suas origens com fins religiosos e/ou 

sagrados. Os homens primitivos compreendiam fenômenos como chuvas, trovões e os raios, 

como castigos/punições ou prêmios dos “Deuses”, em razão de algum comportamento. 

Assim, sua noção de justiça era diretamente vinculada a qualquer ação que lhe colocasse em 

perigo ou que fosse ameaça às condições de sobrevivência (CIPRIANI, 2005). 

Com a evolução da sociedade o significado da pena e sua função vêm sendo 

modificados. Hoje o Estado utiliza a pena para proteger eventuais lesões a determinados bens 

jurídicos. Muñoz Conde (1975) entende que a pena se justifica por sua necessidade. 

No mesmo ínterim Gimbernart Ordeig diz (1981 apud BITENCOURT, 2008) que a 

pena constitui um recurso elementar com que o Estado, e que ele recorre, quando necessário, 

para tornar possível a convivência entre os homens. Assim a pena se torna como um mal que 

deve ser imposto ao autor de um delito para que expie sua culpa (BITENCOURT, 2008).  

Da mesma forma, conclui Boschi: 

 

O momento atual é de incerteza quanto aos rumos da política criminal. 

Os ataques terroristas e a onda de violência e de criminalidade 

convencional que inferniza a população de países periféricos, como é 

o caso do Brasil, está sugerindo inversão da tendência mundial em 

favor das penas alternativas. (BOSCHI, 2006, p.95). 

 

A partir de todo o contexto histórico e da atual situação do direito penal, nos resta a 

preocupação com as finalidades deste e de suas penas, e de como os doutrinadores brasileiros 

a entendem, pois, apesar de serem debatidas e criticadas pelos autores, estes não conseguiram 

trazer algo novo. Uma solução para o “mal” necessário da sociedade. 

Dessa forma, vale transcrever as palavras de Roxin, acerca da limitação do poder de 

punir do Estado. 

 

Se quiséssemos consagrar numa só frase o sentido e limites do direito 

penal, poderíamos caracterizar a sua missão como proteção subsidiária 

de bens jurídicos e prestações de serviços estatais, mediante prevenção 

geral e especial, que salvaguarda a personalidade no quadro traçado 

pela medida da culpa individual. (ROXIN apud HIRECHE, 2004, 

p.84). 
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Assim, Claus Roxin (2004), nos mostrou um pensamento diferenciado entre as 

demais teorias, entendendo que se devem relacionar as novas diretrizes dos movimentos 

criminológicos e a política criminal com a aplicação da pena e sua medida de segurança. 

2 Finalidade do Direito Penal 

A finalidade do Direito Penal é um tema que recebe muitas criticas e diversas 

tentativas de respostas. Tendo isso, abordarei dois “caminhos” mais conhecidos entre os 

doutrinadores. 

O primeiro é a finalidade do direito penal como proteção dos bens jurídicos, que 

possivelmente é uma das teorias mais aceitas.  

Devido à necessidade de se limitar a atuação do Direito penal, essa teoria se amolda 

à finalidade do Direito penal, no momento em que se limitam os bens jurídicos a serem 

protegidos. 

Corroborando com a teoria, Fernando Capez disserta que a missão do Direito Penal é 

proteger os “valores fundamentais para a subsistência do corpo social”, denominados bens 

jurídicos, ao ponto que, a proteção deve ser exercida não apenas pela intimidação coletiva, 

mais conhecida como prevenção geral, mas, sobretudo pela “celebração de compromissos 

éticos entre o Estado e o individuo” (CAPEZ, 2012, p.18). 

Abarcando essa teoria, menciona Toledo: 

 

A tarefa do direito penal é, portanto, de natureza eminentemente 

jurídica e, como tal, resume-se à proteção dos bens jurídicos. Nisso 

aliás, está empenhado todo o ordenamento jurídico. E aqui 

entremostra-se o caráter subsidiário do ordenamento penal: onde a 

proteção de outros ramos do direito possa estar ausente, falhar ou 

revelar-se insuficiente, se a lesão ou exposição a perigo do bem 

jurídico tutelado apresentar certa gravidade, até ai deve estender-se o 

manto da proteção penal, como ultima ratio regum (TOLEDO, 2008, 

p.14 apud TEIXEIRA, 2014, p.186-187). 

 

A forma de entender a finalidade do direito penal como a proteção dos bens jurídicos 

surgiu com Birnbaum (GOMES, 2002). Contudo atualmente parte da doutrina tem contestado 

esse pensamento, como Jakobs, entendendo que o Direito Penal “não atende a essa finalidade 

de proteção de bens jurídicos, pois, quando é aplicado, o bem jurídico que teria de ser por ele 
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protegido já foi efetivamente atacado” (GRECO, 2011, p.03). Dessa forma, o autor acredita 

que se deve proteger a norma, pois o bem jurídico, só se torna jurídico, no momento em que é 

protegido pela norma.  

Ademais, existem outras criticas a essa teoria, como a dificuldade de delimitar o bem 

jurídico a ser protegido. A maioria dos conceitos do bem jurídico abrange a tudo aquilo que 

tenha valor, utilidade e ou importância para uma pessoa ou para toda a sociedade, porém é 

praticamente impossível criar uma limitação a esse conceito tão amplo, visto que vivemos em 

uma sociedade que está em constante mudança, e com uma diversidade incalculável. 

Tendo isso, existe outra teoria que nos traz a finalidade do direito penal, a qual o 

vincula a função da sanção penal. Ao passo que alguns autores entendem que, se o ato de 

sancionar é a ultima atuação do Direito penal, seria lógico que este se corresponda à sua 

finalidade (TEIXEIRA, 2014). 

Com entendimento similar, Von Liszt (2006, p.1) define o Direito Penal como 

“conjunto das prescrições emanadas do Estado, que ligam ao crime, como fato, a pena como 

consequência”. O que se parece com o conceito de Mezger: (1951, p.27 apud NORONHA, 

2004, p.4) “Direito Penal é o conjunto de normas jurídicas que regulam o poder punitivo do 

Estado, ligando ao delito, como pressuposto, a pena como consequência”. 

A forma que o Estado utiliza para proteger as eventuais lesões aos bens jurídicos é a 

pena. Assim, para Bitencourt, o “Estado, a pena e a culpabilidade formam conceitos 

dinâmicos inter-relacionados” (2008, p.80).  

Ademais, Gimbernart Ordeig, “entende que a pena constitui um recurso elementar 

com que conta o Estado, e ao qual recorre, quando necessário, para tornar possível a 

convivência entre os homens” (1981, p.115 apud BITENCOURT, 2008, p.80). 

José Frederico Marques corrobora com esse pensamento ao ponto que define o 

Direito Penal, como o “conjunto de normas que ligam ao crime, como fato, a pena como 

consequência”, e disciplinam também as relações jurídicas daí derivadas, para estabelecer a 

aplicabilidade das medidas de segurança e a tutela do direito de liberdade em face do poder de 

punir do Estado (1954, p.10 apud JESUS, p.47). 

Porém, apesar da lógica nos argumentos dos doutrinadores mencionados, essa teoria 

também é criticada, quando depreende que as expectativas do sistema penal vão além das 

expectativas da pena (TEIXEIRA, 2014).  

Nesse pensamento, Juan Rocheford: 
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Em outros termos, é um erro identificar a função do Direito Penal com 

a função da pena. A função do sistema jurídico-penal, de estabilização 

de expectativas, não apenas se verifica quando se impõe uma pena (ou 

medida de segurança), mas também quando não se aplica nenhum 

delas, por exemplo, por haver operado alguma de suas estruturas de 

legitimidade. (ROCHEFORT, 2007, p.330 apud TEIXEIRA, 2014, 

p.177). 

 

Dessa forma, ficou perceptível a falta de solidez na justificação do Direito Penal, 

problema que não aflige só esse sistema, mas como a grande a maioria dos sistemas sociais.  

Tendo isso os próximos capítulos mostrarão separadamente ambos os entendimentos, 

e em busca de uma justificativa mais sólida do Direito Penal, será exposta e comparada às 

ideias do autor Claus Roxin, que tenta através da utilização da politica criminal no Direito 

Penal, trazer algo novo para esse ramo. 

3 Bem Jurídico Penal 

3.1 História 

Não existe um consenso na doutrina a respeito da origem do termo bem jurídico 

penal, contudo a evolução desse termo está diretamente ligada às doutrinas penais. Como já 

foram abordadas no item anterior algumas etapas do surgimento e evolução do direito penal, 

nesse momento vou me restringir apenas no que tangue ao bem jurídico penal. 

De uma forma geral a doutrina atribui a Johann Birnbaum a criação do conceito de 

bem jurídico penal.  

Birnbaum (apud GOMES, 2002) entendia que os direitos não poderiam ser 

lesionados nem postos em perigo, somente o bem em sua realidade existencial, poderia. No 

crime de homicídio o que resulta lesionado não é o direito subjetivo à vida, senão a própria 

vida, que conta com a realidade existencial.  

Assim, através do pensamento de Birnbaum passou-se a entender o crime como 

ofensa ao bem jurídico, modificando, o pensamento iluminista anterior, no qual vinculava o 

crime como ofensa a um direito subjetivo. 

Com o advento do positivismo, o autor Karl Binding (apud PRADO, 1997) trouxe o 

entendimento de que a norma define quais são os bens jurídicos que devem ser protegidos, 
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sendo que o bem jurídico se identifica com o sentindo e o fim das normas penais, tornando 

uma vinculação prática da norma. 

O positivismo não gerou apenas um foco normativista, Franz Von Liszt 

(SALVUCCI, 2007) afirmava que o interesse tutelado era preexistente à norma, para ele o 

interesse era criado pela vida, e a proteção do direito, apenas levava para a categoria de bem 

jurídico.  

Nesses termos disserta Von Liszt: 

 

Bem jurídico não é bem do direito ou ordem jurídica (como 

pensa Binding...), mas um bem do homem que o direito reconhece e 

protege. – A ideia do bem jurídico é, ao nosso ver, mais ampla do que 

a do direito subjetivo. Mas, em todo caso, não se compadece com o 

uso da língua falar em direito á vida, á liberdade á honra, etc. (LISZT, 

2006. p.94). 

 

Por isso, Von Liszt (2006), entendia que os bens jurídicos são criados a partir da 

realidade social, e não decorrente de uma norma jurídica, como entendia Binding. 

Com o passar do tempo, Kant (ZAFFARONI, 2002, p.403) “passou a entender que 

os conceitos não deveriam mais ser descobertos, mas, em verdade, construídos de forma 

orientada a valores e ideais do sistema”. Isso permitiria a criação de conceitos adequados ao 

Direito Penal, mesmo que não se vinculassem a realidade ou ao mundo. 

Assim, ocorreu uma formalização do conceito de bem jurídico, expurgando-lhe toda 

a referência a um substrato material, no qual conduziu a uma dimensão de mero princípio de 

interpretação, ligado ao fim da norma. Transferindo o bem jurídico em valor abstrato, 

resumido à ratio legis da norma (SILVA, 2011). 

Para Jorge de Figueiredo Dias (1999, p.64 apud GODOY, 2010, p.27) essa 

concepção do “bem jurídico como uma função puramente hermenêutica significaria o 

esvaziamento do conteúdo e a sua transformação num conceito legal-forma que nada adianta 

diante da interpretação teleológica da norma”. 

3.2 Conceito 
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No tópico anterior restaram perceptíveis as incertezas quanto à elaboração do 

conceito de bem jurídico, o que não é diferente na atualidade, os autores em grande maioria 

apenas concordam que não existe um conceito preciso. Tendo isso, é válido citar diferentes 

autores para que seja possível um melhor entendimento do assunto. 

Segundo Muñoz Conde (2001, p. 90-91) “bens jurídicos são aqueles pressupostos 

que a pessoa necessita para sua auto realização e o desenvolvimento de sua personalidade na 

vida social”
2
. O autor ainda divide em bens jurídicos individuais e bens jurídicos coletivos. 

Para Conde, os bens jurídicos individuais afetam apenas o indivíduo e os bens jurídicos 

coletivos afetam a coletividade como tal, o agrupamento de vários indivíduos, como por 

exemplo, a saúde pública. 

Aduz Fragoso que: 

 

O bem jurídico não é apenas um esquema conceitual, visando 

proporcionar uma solução técnica de nossa questão: é o bem humano 

ou da vida social que se procura preservar, cuja natureza e qualidade 

dependem, sem dúvida, do sentido que a norma tem ou que a ela é 

atribuído, constituindo, em qualquer caso, uma realidade contemplada 

pelo direito. Bem jurídico é um bem protegido pelo direito: é, 

portanto, um valor da vida humana que o direito reconhece, e a cuja 

preservação é disposta a norma (FRAGOSO,1985, p.277-278 apud 

CANTON FILHO, 2011, p.21). 

 

Válido ressaltar o conceito delineado por Zaffaroni e Pierangeli (1997, p. 464 apud 

SALVUCCI, 2014, p.33) que define que o bem jurídico "penalmente tutelado é a relação de 

disponibilidade de um indivíduo com um objeto, protegida pelo Estado, que revela seu 

interesse mediante a tipificação penal de condutas que o afetam". 

Em uma visão mais moderna Bernrd Schünemann ganha destaque por denominar um 

conceito pessoal de bem jurídico, conforme: 

 

                                                 
2
 Tradução Livre da autora. Texto original: Así, pues, bienes jurídicos son aquellos presupuestos que la persona 

necesita para la autorrealización en la vida social. 
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O atrelamento no conceito de contrato social e a ideia reitora 

de que o estado deve assegurar a possibilidade do livre 

desenvolvimento do indivíduo proporcionam algumas coordenadas do 

que o Estado pode proteger por meio do Direito Penal e do que não: 

em primeiro lugar, os bens que o indivíduo necessita para seu livre 

desenvolvimento, porém não os bens usurpados sacrificando o 

desenvolvimento dos demais; e, depois, bens compartidos por todos 

necessários para uma próspera vida em comum, diferentemente das 

formas de vida patrocinadas por uma determinada religião ou 

concepção moral, que não podem ser dirigidas pelo Estado e, portanto, 

tampouco ser garantidas como tais, senão somente asseguradas as 

possibilidades de sua escolha e exercício (SCHUNEMANN, 2007, p. 

208 apud SILVA, 2011, p.28-29). 

 

Hans Welzel (WELZEL, 1997, p.5 apud GODOY, 2010, p.50-51), foi um grande 

representante do finalismo penal, entendendo o bem jurídico, "como um bem vital da 

comunidade ou do indivíduo, que devido seu valor social é protegido juridicamente". 

Contudo, Günther Jakobs (2008, p.68;62) afirma que um bem converte-se em bem 

jurídico ao gozar de proteção jurídica e que o esse bem jurídico é, então positivamente 

determinado, e o seu conceito abrange tudo aquilo que, aos olhos da lei, enquanto condição da 

vida saudável, é valioso para esta última. Por fim, ele entende que o direito penal não tem a 

função de garantia a estabilidade dos bens mencionados em todo e qualquer caso, mas apenas 

no caso de agressões de determinado tipo. 

É praticamente impossível ter um conceito fechado de bem jurídico penal, pois é 

uma ciência humana que está em constante mudança. Contudo, existe outro ponto comum 

entre alguns autores, além do já mencionado, no qual o bem jurídico tem a função de limitar o 

poder punitivo do Estado, assunto que abordaremos de melhor forma no tópico seguinte. 

3.3 Funções do Bem Jurídico 

A partir da historia e do conceito de bem jurídico é possível individualizar funções 

atribuídas ao bem jurídico penal. A sua função principal é a função de garantia, ou seja, só 

haverá tipificação penal de condutas que lesionem ou coloque em perigo o bem jurídico.  
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Contudo a doutrina vem mostrando outras funções desempenhadas pelo bem 

jurídico. Para alguns autores as funções se dividem em quatro. Sendo elas:  

a) função teleológica, interpretativa ou exegética: A partir do momento que entende-

se bem jurídico penal, como o bem que deve ser protegido, ou seja, o delito existe porque 

ocorreu uma lesão ou perigo de lesão do bem jurídico, surge à necessidade de se interpretar os 

tipos legais teologicamente de acordo com o bem jurídico abarcado pelo delito. 

b) função individualizadora ou de critério de medição de pena: A função 

individualizadora do bem jurídico está relacionada com a medição da pena no momento de 

sua aplicação ao caso concreto, a partir da análise da intensidade da lesão aquele. Dessa 

forma, a sanção penal deve ser aplicada proporcionalmente ao delito praticado, cominando o 

mínimo quando a lesão ao bem jurídico for pequena, e de acordo com o aumento da gravidade 

da lesão aumentar-se a pena até ao máximo permitido. 

c) função sistemática ou classificatória: A função sistemática classifica os tipos 

penais na parte especial do Código Penal, como critério de objetividade jurídica. Sendo 

considerada pela doutrina uma técnica de organização sistemática, facilitando a estruturação 

do poder punitivo, como os títulos e capítulos na legislação penal. 

d) função de garantia ou de limitar o direito de punir do Estado: Tem a função de 

limitar o direito de punir do Estado, condicionando a intervenção penal ao conceito de bem 

jurídico, de tal forma que este se torna a garantia da população frente ao Estado. 

Para Batista (2007), a função de garantia do bem jurídico decorre do princípio da 

lesividade, legitimando a intervenção penal, advinda da relação entre autor do crime e o bem 

jurídico.  

3.4 Bem Jurídico Penal e a Constituição 

Tendo em vista tudo que já foi abordado nos tópicos anteriores ficou claro que apesar 

de a doutrina não ser uníssona no conceito de bem jurídico penal, chegou-se em um consenso 

que o bem jurídico deverá reproduzir bens, valores ou interesses fundamentais, que 

representem pressupostos fundamentais para a vida em sociedade. 

Em sendo assim, é necessário concretizar o bem jurídico, e para isso é necessário um 

instrumento, que limite o legislador penal na escolha do objeto de tutela, qual seja o bem 

jurídico.  
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A doutrina, de forma majoritária, tem elencado a Constituição de cada Estado, como 

o instrumento para concretizar o bem jurídico. Pois, a Constituição é uma norma suprema em 

qualquer Estado, na qual contém todas as diretrizes essências para organização e abrangência 

de todos os direitos e garantias fundamentais do cidadão. 

A teoria constitucional do bem jurídico tem o fim de criar formas de orientar e 

limitar a ação do legislador a partir da Constituição vigente.  

Dessa forma, disserta Ferrajoli: 

 

É nas constituições que o Direito Penal deve encontrar os bens que lhe 

cabe proteger com suas sanções. E o penalista assim deve orientar-se, 

uma vez que nas constituições já estão feitas as valorações criadoras 

dos bens jurídicos, cabendo ao penalista, em função da relevância 

social desses bens, tê-los obrigatoriamente presentes, inclusive a eles 

se limitando, no processo de tipologia criminal (FERRAJOLI, 2006, 

p.372). 

 

Porém, para Luiz Flávio Gomes a teoria é mais ampla e diversa. 

 

O sistema axiológico subscrito pela norma fundamental do Estado 

supõe uma verdadeira “referência material” para qualquer norma 

integrante do ordenamento jurídico. A construção e a interpretação de 

todos e de cada um dos componentes normativos do sistema devem 

ser orientados pela exigência indiscutível de que o conteúdo de ditas 

normas, incluindo as penais, evidentemente, se ajuste, para que conte 

com a validade material, ao predicado no sistema de valores que, 

definitivamente, determina o verdadeiro alcance e significado do texto 

constitucional (GOMES, 2002, p.88). 

 

Dessa forma, é possível concluir que a teoria constitucional dos bens jurídicos é 

flexível, abstrata e geral. 

4 Bem Jurídico Penal na Visão De Claus Roxin 

As qualidades que um bem precisa ter para ser abrangido pela proteção estatal 

sempre será um problema no meio jurídico, porém, não apenas para o legislador, mas também 

para o ramo da ciência do direito. 
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Roxin (2013) acredita que a penalização de um comportamento necessita, em todo 

caso, de uma legitimação diferente da simples discricionariedade do legislador. 

Para ele, a ciência do direito penal alemão, pós-guerra, tentou limitar o poder de 

intervenção jurídica na teoria do bem jurídico, tendo como ideia principal que os bens 

protegidos seriam os concretos, e não convicções politicas ou morais, religiões ou até mesmo 

concepções ideológicas do mundo. Mesmo o legislador não tendo assumido a utilização dessa 

teoria, pelo menos, nos anos seguintes o Direito Penal alemão sofreu modificações dos crimes 

sexuais, sob a influência da teoria da proteção dos bens jurídicos. Desde então, o nome do 

capítulo intitulado como Delitos e Contravenções contra a moralidade, foi alterado para Fatos 

puníveis contra a autodeterminação sexual. Desta forma, a moralidade já não era protegida 

penalmente por não ser um bem jurídico (ROXIN, 2013). 

Porém, o instituto do bem jurídico não recebeu nenhum estudo aprofundado até o 

presente momento na Alemanha. O tribunal Constitucional alemão não legislou acerca da 

limitação do legislador penal, usou apenas a teoria geral dos direitos fundamentais e o 

princípio da proporcionalidade (COELHO, 2012). 

4.1 Conceito 

Roxin é um dos principais defensores da utilidade do conceito de bem jurídico como 

“mecanismo de limitação do poder punitivo, entendendo que apenas a discricionariedade 

legislativa não é o suficiente para legitimar a criminalização de condutas” (ROXIN, 2013, 

p.16). 

No entendimento de Roxin, existem muitas opiniões acerca do conceito de bem 

jurídico, porém, só é possível discutir de forma correta quando se deixa claro o seu conceito e 

quando ocorre restrição do Direito Penal à proteção dos bens jurídicos. 

Roxin, parte do pressuposto de que as fronteiras da autorização da intervenção 

jurídica devem resultar de uma função social do Direito Penal, pois o que está além desta 

função não deve ser objeto do Direito Penal. 

 

Desde a concepção ideológica do contrato social, os cidadãos, como 

possuidores do poder estatal, transferem ao legislador somente as 

atribuições de intervenção jurídico-penais que sejam necessárias para 

o logro de uma vida em comunidade livre e pacífica, e eles fazem isto 

somente na medida em que este objeto não possa alcançar por outros 



168 

 

 

 

meios mais leves. A ideia que se subentende esta concepção é que se 

deve encontrar um equilíbrio entre o poder de intervenção estatal e a 

liberdade civil, que então garanta a cada um tanto a proteção estatal 

necessária como também a liberdade individual possível (ROXIN, 

2013, p.1). 

 

De acordo com o entendimento do autor já mencionado, tudo isso resulta em um 

Estado democrático de Direito, tendo então as normas jurídicas penais como objetivo de 

assegurar aos cidadãos uma coexistência pacífica e livre, sob a garantia de todos os direitos 

humanos. Assim, o Estado deve garantir não apenas condições individuais necessárias para 

uma coexistência semelhante, mas também instituições estatais adequadas para este fim. 

A definição de Roxin se distingue de um conceito pessoal de bem jurídico, por ele 

entender que o conceito não pode ser limitado, devendo também abranger os bens jurídicos da 

generalidade. Porém, só serão legítimos quando servirem definitivamente ao cidadão do 

Estado em particular. 

Com esse entendimento, Roxin menciona que seu conceito de bem jurídico, não é 

unicamente para entender o fim das normas, mas também para limitar o legislador. 

Pois, se o conceito de bem jurídico fosse utilizado apenas para entender o fim das 

normas, “ele teria apenas a função como meio de interpretação teleológica e para a 

estruturação da parte especial, mas para a política criminal é irrelevante” (ROXIN, 1997, 

p.55) 
3
. 

Para Roxin, o direito penal deve garantir os pressupostos de uma conivência pacífica, 

livre e igualitária entre os homens, na medida em que isso não seja possível através de outras 

medidas de controle sócio-políticas menos gravosas. Dessa forma, ele explica que a lei penal 

limita o individuo em sua liberdade de agir, não podendo proibir mais do que seja necessário 

para que alcance uma coexistência livre e pacífica. Para além, menciona o caráter subsidiário 

do direito penal, no qual a pena só pode ser cominada quando for impossível obter esse fim 

através de outras medidas menos gravosas (ROXIN, 2004). 

Percebe-se que para ele existem dois pressupostos, acerca da teoria do bem jurídico, 

o primeiro é a imprescindibilidade de que o poder punitivo penal do Estado seja limitado e o 

segundo e a efetividade do principio da subsidiariedade do direito penal. 

                                                 
3
 Tradução livre da autora. Texto original: “Dicho concepto sólo sigue teniendo una función como médio de 

interpretación teleológica (“segun el bien jurídico protegido) y para la estructuración sistemática de la Parte 

especial, pero políticocriminalmente carece de importância.” 
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Para além, Roxin menciona que o princípio da proteção de bens jurídicos não deve 

ser o único critério para a legitimação de tipos penais. No Direito Penal Alemão, discute-se 

profundamente se a tendência do legislador de permitir a punibilidade antes de uma lesão de 

bens jurídicos é justificável, desde o ponto de vista do Estado de Direito. Assim ele 

exemplifica, citando a possibilidade de conduzir de veículo automotor, embriagado ser 

punível, inclusive quando não ocorre lesão a nenhum bem jurídico. 

4.2  Função do Bem Jurídico Penal 

Roxin em seu conceito traz uma “proposta que vai além da função de interpretação 

teleológica, quando cria um conceito crítico em relação à limitação dada ao legislador” (2013, 

p.20). Assim, vincula alguns pontos de vista quanto aos limites impostos pelo legislador, 

como as normas vinculadas a ideologias ou direitos fundamentais não servem como 

parâmetro para o autor.  

Da mesma forma, quanto à proteção a um sentimento, pois para Roxin os únicos 

sentimentos passíveis de proteção são os provenientes de ameaça, pois os sentimentos que vão 

além, não podem ser função do direito penal, pois o homem moderno vive em uma sociedade 

multicultural na qual a tolerância frente “às concepções do mundo contrárias à própria é uma 

das condições de sua existência”. (2013, p.22). 

O autor tem o mesmo pensamento para a consciente autolesão, não podendo ser 

protegida pelo Estado, pois o bem jurídico que deve ser protegido contra ataque de terceiros e 

não de si mesmo, exceção apenas quanto se tratar de menores de idade e inimputáveis. Da 

mesma forma quando às leis penais simbólicas, que não buscar a proteção de bens jurídicos, 

consistindo em leis que não são necessárias para o asseguramento de uma vida em 

comunidade e que, ao contrário, perseguem fins que estão fora do direito penal como o 

apaziguamento do eleitor. 

Dessa forma, o autor, entende que a função do bem jurídico penal não pode ser 

apenas teleológica, pois existem outras normas que não poderiam ser limitadas pelo 

legislador. 

4.3 Bem Jurídico e a Constituição 
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Inicialmente Roxin (2013) menciona que a única restrição previamente dada para o 

legislador se encontra nos princípios da Constituição. Assim, um conceito de bem jurídico 

vinculado à politica criminal só pode derivar da Lei Fundamental do Estado de Direito, 

buscando a liberdade do individuo através do poder punitivo do Estado. 

Com esse entendimento, Roxin disserta: que os bens jurídicos são “circunstancias 

dadas ou finalidades que são úteis para o individuo e sua liberdade no âmbito de um sistema 

global, estruturado com a base na concepção dos fins ou para o funcionamento do próprio 

sistema” (1997, p.56) 
4
. 

Dessa forma, com o entendimento de que o bem jurídico é instrumento de limitação 

do legislador são inadmissíveis normas fundadas unicamente em ideologias ou que atinjam 

direitos fundamentais e humanos. "Concluindo que a descrição do objeto da lei não 

fundamenta o bem jurídico, tão pouco um atentado contra a moral é suficiente para a punição 

penal" (ROXIN, 2013, p.21). Estes dois princípios estão contidos na Constituição alemã e são 

também reconhecidos internacionalmente, isto é, obrigam o legislador. 

Tendo isso, é possível perceber que na visão de Roxin, a Constituição de cada Estado 

poderá ser utilizada como limite para o legislador. 

5 Contraponto entre a Teoria de Claus Roxin e as demais Doutrinas acerca do Bem 

Jurídico 

Neste tópico serão abordadas as principais diferenças acerca da teoria do bem 

jurídico penal sobe o aspecto do autor alemão Claus Roxin e as demais teorias abordadas nas 

doutrinas penais. 

5.1 Conceito 

Como já foi mencionado nos tópicos anteriores, a doutrina de forma geral reconhece 

diversos conceitos acerca do bem jurídico penal, e até encontra um pensamento comum. Esse 

pensamento destaca justamente a falta de precisão em conceituar o bem jurídico. Claus Roxin 

(2013), também corrobora a ideia de que existem vários conceitos de bem jurídico penal, 

                                                 
4
 Tradução da autora. Texto original: “En consecuencia se puede decir: los bienes jurídicos son circunstancias 

dadas o finalidades que son útiles para el individuo y su libre desarrollo en el marco de un sistema social global 

estructurado sobre la base de esa concepción de los fines o para el funcionamiento del propio sistema”. 
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porém ele acredita que só é possível discutir acerca desse conceito quando se deixa o bem 

claro e quando se restringe o Direito Penal à proteção dos bens jurídicos.  

A maioria das doutrinas menciona que bem jurídico penal são bens que deveriam ser 

tutelados pelo Direito Penal, quando sofressem alguma lesão ou tentativa de lesão. Porém, 

divergem ente si quando precisam delimitar quais são os bens que devem ser protegidos. 

Günther Jakobs (2008) entende que um bem se torna bem jurídico, no momento em que goza 

da proteção jurídica e que o bem jurídico é então positivamente determinado. Já para Aníbal 

Bruno (2003, p. 5-6), "o bem é tudo o que pode satisfazer uma necessidade humana". 

Contudo Roxin, "parte do pressuposto que a intervenção jurídica deve resultar de 

uma função social do Direito Penal, e nada que está além poderá ser objeto a ser tutelado pelo 

Direito Penal” (2013, p.17). Assim todos os objetos legítimos de proteção tem o objetivo de 

assegurar uma coexistência pacífica e livre, sob a garantia de todos os direitos humanos. 

Fato é que tanto Roxin (2013), como as demais doutrinas entendem que não é 

plausível um conceito fechado de bem jurídico penal, justamente por ser uma ciência humana 

que está em constante mudança, não podendo prever e ou limitar nada. 

5.2  Função do Bem Jurídico Penal 

Para a doutrina de forma geral a principal função do bem jurídico penal é a função de 

garantia, na qual só haverá tipificação penal de condutas que lesionem ou coloquem em 

perigo o bem jurídico. 

Porém, alguns autores vêm mostrando outras funções desempenhadas pelo bem 

jurídico, e elencaram quatro, que são: a) função teleológica, interpretativa ou exegética; b) 

função individualizadora ou de critério de medição de pena; c) função sistemática ou 

classificatória; d) função de garantia ou de limitar o direito de punir do Estado. As teorias já 

foram mencionadas nos tópicos anteriores, mas vou relembrá-las de forma sucinta. 

A função teleológica, de acordo com Prado (2003, p.51 apud COELHO, 2012, p.77) 

“é a utilização do bem jurídico como instrumento de interpretação dos tipos penais”.  

Já a função individualizadora do bem jurídico, relaciona a medição da pena no 

momento de sua aplicação ao caso concreto, de acordo com a intensidade da lesão ao bem 

jurídico. 
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Contudo a função sistemática tem o fim de classificar os tipos penas na parte especial 

do Código Penal. 

Por fim, a função de garantia, que é considerada uma das mais importantes funções 

do bem jurídico. Ela tem o intuito de limitar o direito de punir do Estado, condicionando a 

intervenção penal ao conceito de bem jurídico. 

Já Roxin (2013), não subdivide a função do direito penal como a maior parte da 

doutrina, para ele existem duas funções: entender o fim das normas e legitimar o legislador. 

Menciona inclusive que se fosse apenas para entender o fim das normas, o bem jurídico teria 

apenas uma função teleológica e de estruturação, mas que para a politica criminal seria 

irrelevante. 

Para além, Roxin entende que o principio da proteção dos bens jurídicos não deve ser 

o único critério para a legitimação de tipos penais. Pois existe uma tendência no Direito Penal 

alemão em discutir a possibilidade de permitir o legislador de punir antes de uma lesão a bens 

jurídicos.  

5.3  Bem Jurídico Penal e a Constituição 

Como mencionado em tópico anterior, para a maior parte da doutrina existe a 

necessidade de limitar o legislador na escolha do objeto a ser tutelado pelo direito penal - bem 

jurídico penal. Dessa forma, tem-se elencado a Constituição de cada Estado para concretizar o 

bem jurídico, limitando a atuação do legislador. Assim, os doutrinadores fundamentam a 

utilização desse instrumento, ao ponto que, a norma utilizada é suprema em qualquer Estado e 

abrange todos os direitos e garantias fundamentais do cidadão. 

Claus Roxin (2013) corrobora com a ideia da utilização da Constituição como limite 

dado ao legislador, contudo ele menciona que esta é uma restrição prévia ao Direito Penal. 

Dessa forma, o conceito e a limitação do bem jurídico só poderão derivar da Lei Fundamental 

do Estado de Direito – a Constituição. 

6 Finalidades da Pena 

6.1 Teoria Absoluta ou Retributiva da Pena 
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A teoria absoluta iniciou-se com o fundamento no principio da responsabilidade ética 

individual e no principio da culpa moral do cristianismo, reagindo contra os excessos do 

utilitarismo dos iluministas (MOLINA; GOMES, 2012). 

A teoria retributiva fundamenta-se na ideia de que a culpa seja compensada com a 

imputação de uma pena. Ou seja, o “mal” gerado pelo ato criminoso será compensado por 

uma punição estatal, no caso a pena. 

A pena não vislumbra nenhum fim socialmente útil, postulando a resposta, a 

expiação do mal cometido, traduzido juridicamente por um injusto culpável (NETTO, 2008). 

Dessa forma, a teoria retributiva possui o fim de manter a justiça, se preocupando apenas com 

a retribuição pelo passado. 

As teorias absolutas ou retributivas só podem justificar a pena por razões de justiça 

ou de necessidade moral. 

Para Zulgadía Espinar, as teorias absolutas têm essa nomenclatura devido ao fato de 

tenderem a fins ou valores absolutos como a realização da justiça ou o império do direito, e 

encontram duas versões: a teoria da retribuição moral e a teoria da retribuição jurídica (1995 

apud CIPRIANI, 2005). 

Emmanuel Kant, em seu livro Metafísica dos Costumes, conceitua de forma precisa a 

teoria retributiva através do seu exemplo. 

 

Mesmo se uma sociedade civil tivesse que ser dissolvida pelo 

assentimento de todos os seus membros (por exemplo, se um povo 

habitante de uma ilha decidisse se separar e se dispersar pelo mundo) 

o último assassino (criminoso) restante na prisão teria, primeiro, que 

ser executado, de modo que cada um a ele fizesse o merecido por suas 

ações, e a culpa sanguinária não se vinculasse por ter negligenciado 

essa punição, uma vez que de outra maneira o povo pode ser 

considerado como colaborador nessa violação pública da justiça 

(JESHECK, 1993, p.61 apud ANJOS, 2009, p.18). 

 

Para Kant, a pena era considerada um imperativo categórico, no qual a pena deveria 

ser imposta categoricamente ao agente delituoso, por ter cometido um crime, de forma que 

atinja a justiça, bem como de forma que representasse uma ação em si mesma, sem referência 

a nenhum outro fim, como objetivamente necessária.  

Nesse ínterim, Kant entende que a pena só deveria ser aplicada quando ocorresse um 

ato que infringisse a lei, pois o seu objetivo é realizar a justiça. 
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Assim, a justiça se concretiza para Kant quando a pena é aplicada de forma rigorosa 

pela Lei de Talião
5
, sendo a única forma capaz de determinar a qualidade e a quantidade da 

pena. 

Da mesma forma, Platão já referia a pena com o ideal de justiça, como ocorre na 

teoria retribucionista. 

 

A pena corrige, é medicinal justamente porque é retributiva, porque 

não é castigo cego, não é violência só formalmente justifica, mas 

providência que reconduz o homem àquilo que no homem há de mais 

característico: a possibilidade de agir culposamente, e também, a de 

emendar-se, quer dizer a sua liberdade moral (BETTIOL, 1977, p.169 

apud CIPRIANI, 2005, p.59). 

 

Contudo, Paulo Queiroz fala que para Hegel a pena é uma exigência da razão, na 

qual se explica e justifica a partir de “um processo dialético inerente à ideia e ao conceito 

mesmo de direito”. Hegel complementa dizendo que o “delito é uma violência contra o 

direito; a pena é uma violência que anula a violência gerada pelo delito”. Assim, a pena é a 

negação da negação do direito, ou seja, é a sua afirmação (QUEIROZ, 2008, p.86). 

Mir Puig acredita que para Hegel a teoria absoluta da pena é jurídica, pois ele 

justificava a pena na necessidade de restabelecer a vigência da vontade geral, que foi violada 

pelo criminoso. Assim, “se a vontade geral é negada pela vontade do delinquente, ter-se-á de 

negar essa negação através do castigo penal para que surja de novo a afirmação da vontade 

geral” (MIR PUIG, 1998, p. 47 apud CIPRIANI, 2005, p.68). 

Dessa forma, na mesma linha de pensamento está Carrara, conforme Bitencourt: 

 

Carrara, em seu conhecido Programa de Direito Criminal, escreveu 

que “o fim primário da pena é o restabelecimento da ordem externa da 

sociedade”. Essa concepção de Carrara aproxima-se muito da 

defendida por Hegel. O delito na visão de Carrara, “agrava a 

sociedade ao violar suas leis e ofende a todos os cidadãos ao diminuir 

neles o sentimento de segurança”, de forma que, para evitar novas 

ofensas por parte do delinquente, a pena deve ser aplicada para poder 

“reparar este dano com o restabelecimento da ordem, que se vê 

alterada pela desordem do delito” (BITENCOURT, 2008, p.88). 

 

                                                 
5
 Código de Hamurabi. O artigo 196 enuncia: “Se um homem arrancar o olho de outro homem, o olho do 

primeiro deverá ser arrancado”. 
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Por fim, para Hegel, a pena resulta no restabelecimento da ordem jurídica lesada. 

Aduz Juarez Cirino, que a literatura penal traz quatro motivos para a sobrevivência 

histórica da função absoluta da pena. O primeiro é a psicologia popular, que foi construída por 

Talião
6
, com a retaliação olho por olho, dente por dente. O segundo motivo é a tradição 

religiosa judaico-cristã, que elucida a imagem vingativa da justiça divina, que talvez seja a 

influência mais poderosa acerca da pena retributiva. O terceiro é a filosofia idealista ocidental 

retributiva: Kant define a justiça "retributiva como lei inviolável, um imperativo categórico 

pelo qual todo aquele que mata deve morrer, para que cada um receba o valor de seu fato e a 

culpa do sangue não recaia sobre o povo que não pune seus culpados”. (SANTOS, 2006, 

p.454-455) O último e quarto motivo se funda na lei penal, que utiliza o principio da 

retribuição quando o legislador determina a pena conforme necessária e suficiente para a 

repressão do crime. Para além, através da legislação a retribuição chega às jurisprudências, 

para qual a pena é, por natureza, retribuição através da imposição de um mal. 

Um dos pontos controvertidos dessa teoria é a carência de cientificidade, já que se 

fundamenta na justiça divina. Ocorre dessa forma, pois não seria possível compreender 

racionalmente o fato de pagar um mal com outro mal, e vincula-lo à vingança. 

Para o autor Claus Roxin, é inconcebível essa teria pelo fato de estar vinculada a um 

ato de fé, que segundo a Constituição, não pode ser imposto e nem é válido como 

fundamentação para qualquer pena Estatal (s/d apud HIRECHE, 2004). 

Além disso, outro ponto criticado pelos autores na teoria absoluta é o fato de que a 

partir do momento que não se justificou a existência da pena, ela não estaria legitimada e 

muito menos limitada. 

Dessa forma, resta perceptível que a teoria absoluta não fundamenta a pena, e razão 

pela qual, atualmente poucos são os autores adeptos dessa teoria. 

6.2 Teoria Relativa ou Preventiva da Pena 

O surgimento do Estado Social, possibilitou uma maior intervenção estatal nas 

relações privadas, assim a pena começou a ser vista sob uma perspectiva utilitarista. Dessa 

forma, segundo Luigi Ferrajoli, passou-se a entender a concepção da pena enquanto meio, 

“em vez de como fim ou valor, que representa o traço comum de todas as doutrinas relativas 

                                                 
6
 Código de Hamurabi. O artigo 196 enuncia: “Se um homem arrancar o olho de outro homem, o olho do 

primeiro deverá ser arrancado”. 
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ou utilitaristas, desde aquelas da emenda e da defesa social àquelas da intimidação geral”, 

daquelas da neutralização dos delinquentes àquelas de outros cidadãos (2006, p. 240). 

Assim, para Hans Heinrick Jesheck, a prevenção pode ter três pressupostos do ponto 

de vista lato. O primeiro pressuposto é a possibilidade de um prognóstico certo do 

comportamento humano no futuro. O segundo é o fato da pena poder ser adequada conforme 

a periculosidade. E o terceiro, é o fato da criminalidade pode ser eficazmente combatida 

através dos elementos da intimidação, correção e segurança, e especialmente o trabalho 

pedagógico da execução penal (1993 apud ANJOS, 2009). 

A teoria preventiva também é chamada de utilitária ou relativa, pois as necessidades 

de prevenção são relativas e circunstanciais. 

Para a teoria relativa à pena não tende a retribuição do delito cometido, não pensa no 

passado, como a teoria absoluta, pois está direcionada para o futuro. Essa teoria fundamenta a 

pena no direito do Estado de punir na utilidade e imprescindibilidade da pena, sendo que a 

prevenção do crime legitima a utilização desta teoria. 

Dessa forma a teoria preventiva tem o fim de substituir a pena pelo tratamento, pois a 

pena não é justificável. Ou seja, a pena seria uma medida de defesa social, buscando evitar a 

ocorrência de crimes. Conforme Miguel Reale, o “crime vem a ser um fato normal da vida 

social, e não uma doença, pois não há sociedade em que não exista” (2004, p.10). 

Nas palavras de Platão: 

 

Ninguém deve punir o ilícito porque ele se praticou, ninguém deve 

aplicar uma pena dirigida pelo mal passado, pois o que sucedeu não 

mais se pode desfazer, mas considerando o futuro, ou seja, para que 

nem aquele que sofreu a pena volte a praticar um crime qualquer outro 

que veja a punição o faça (PLATÃO, s/d apud CIPRIANI, 2005, 

p.73). 

 

Para Muñoz Conde e Hassemer, “as teorias relativas são as que mais se identificam 

com os tempos atuais, pois têm em suas fundações objetivas como a recuperação do infrator 

ou a intimidação de potenciais infratores” (1989 apud CIPRIANI, 2005, p.76). 

Para além, devido ao fato da maior parte da doutrina e, inclusive Feuerbach, um dos 

autores idealizadores da teria preventiva, dividir a análise da teoria preventiva em dois 

tópicos, teoria preventiva geral, como o próprio nome diz, tem seu foco na sociedade como 

um todo, tendo como fim, que a coletividade não pratique mais crimes, a qual é dividida em 
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preventiva negativa e preventiva positiva;.(CIPRIANI, 2005) e teoria preventiva especial, diz 

que a “pena deveria ser respeitada, e que a culpabilidade não poderia ser abandonada, 

exercendo um impacto decisivo nas teorias penais” (MOLINA, GOMES, 2012, p.667).  

6.3 Teoria Unificadora ou Mista da Pena 

Com o intuito de superar as divergências das teorias anteriores, surgiu a teoria 

unificadora que pretende unificar as teorias ordenadamente. 

Iniciou-se no começo do século XX, pelo pensador Merkel na Alemanha, e desde 

então é uma das teorias mais aceitas. 

Conforme Paulo Queiroz cita em seu livro, Jescheck entende que as teorias 

unificadoras buscam um pouco da teoria absoluta e um pouco da teoria relativa, mas não 

aleatoriamente, e sim “mediante a uma reflexão prática de que a pena, na realidade de sua 

aplicação, pode desenvolver a totalidade das funções em face da pessoa afetada e do mundo 

circulante”, objetivando ao fim conseguir uma relação equilibrada entre os fins da pena 

(QUEIROZ, 2008, p.94). 

Os adeptos dessa teoria sustentam que a uniformidade apresentada pelas outras 

teorias seria incapaz de abranger toda a complexidade dos fenômenos ligados ao Direito 

Penal, gerando diversas consequências na segurança pública e nos direito garantidos aos 

cidadãos. 

Dessa forma, Bitencourt descreve a diferenças entre fundamento e fim da pena, que 

orienta uma marcante diferença nas teorias unificadoras. 

 

Em relação ao fundamento da pena, sustenta-se que a sanção punitiva 

não deve “fundamentar-se” em nada que não seja o fato praticado, 

qual seja, o delito. Com esta afirmação, afasta-se um dos princípios 

básicos da prevenção geral: a intimidação da pena, inibindo o resto da 

comunidade de praticar delitos. E, com o mesmo argumento, evita-se 

uma possível fundamentação preventivo-especial da pena, onde esta, 

como já vimos, tem como base aquilo que o delinquente “pode” vir a 

realizar se não receber o tratamento a tempo, e não o que já foi 

realizado, sendo um critério ofensivo à dignidade da pessoa humana 

do homem ao reduzi-lo à categoria de doente biológico ou social 

(BITENCOURT, 2008, p.95). 
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Para a teoria o importante é oferecer uma visão totalizadora de tais funções, de modo 

que seja utilizada uma interdependência entre as teorias anteriores. 

Dentre as atuais teorias mistas Paulo Queiroz destaca duas em seu livro, a primeira a 

Teoria Dialética Unificadora de Claus Roxin, que será abordada no capítulo seguinte e o 

Garatismo de Luigi Ferrajoli (QUEIROZ, 2008). 

Em resumo, o Garantismo de Ferrajoli, entende que a finalidade capaz de legitimar a 

intervenção estatal é a prevenção geral negativa, prevendo, contudo, futuros delitos e reações 

informais públicas ou privadas arbitrárias. Por fim, defende um direito penal mínimo, que “se 

limite às hipóteses de absoluta necessidade, segundo os princípios de um direito penal (e 

processual) garantista: legalidade, lesividade, proporcionalidade, ampla defesa, dentre outros” 

(QUEIROZ, 2008, p.96). 

7 Teoria Dialética Unificadora 

A Politica Criminal ensejada pelo autor Claus Roxin, possuiu o papel de limitar a 

atuação do poder de punir do Estado em face à sociedade, e consequentemente gera reflexos 

na teoria dos fins da pena. 

Roxin (2013) entende ser necessária a intervenção da politica criminal na teoria da 

pena, para que seja garantido o direito da vítima, mas também do delinquente, que estaria 

comprometido se utilizássemos apenas o ponto de vista jurídico. 

Nesse sentindo, a pena não teria apenas a função de prevenir delitos, mas também de 

prevenir punições injustas (ROXIN, s/d apud FERRAJOLLI, 2006). Por isso, de acordo com 

Moreira et al, Roxin, corrobora da ideia de que quando a pena está amparada “por valorações 

politico-criminais se mostrará mais válida para a solução dos problemas em sociedade” 

(MOREIRA et al, 2008, p.03). 

Como já mencionado em tópico anterior, é uma teoria mista, porém não é uma 

simples junção, é uma dialética, que aplica os acertos anteriores, evitando que ocorram os 

mesmo erros. 

Nesta esteira, Roxin, criou sua teoria denominada Teoria Unificadora Dialética e que 

posteriormente recebeu o nome de Teoria Unificadora Preventiva, quando se passou a 

enfatizar seu caráter preventivo (MOREIRA et al, 2008). 
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Tendo isso, o autor já mencionado, parte do pressuposto que a cominação, aplicação 

e execução da pena devem ser analisadas com suas particularidades, verificando se a ideia de 

fim da pena prevalece em cada um deles. 

Dessa forma, Roxin estabelece que o Direito Penal e a pena tenha a mesma 

finalidade, ou melhor, uma dupla finalidade: a proteção dos bens jurídicos essenciais e à 

prestação de caráter público. 

Nas palavras de Roxin: 

 

No Estado Moderno, junto a esta proteção de bens jurídicos 

previamente dados, surge a necessidade de assegurar, se necessário, 

através dos meios do direito penal, o cumprimento das prestações de 

caráter público de que depende o individuo no quadro da assistência 

social por parte do Estado. Com essa dupla função, o direito realiza 

uma das mais importantes das numerosas tarefas do Estado, na medida 

e que apenas a proteção dos bens jurídicos constitutivos da sociedade 

e a garantia das prestações públicas necessárias para a assistência 

possibilitam ao cidadão o livre desenvolvimento da sua personalidade, 

que a nossa Constituição considera como pressuposto de uma 

condição digna (ROXIN, p.28 apud HIRECHE, 2004, p. 75-76). 

 

Abordando ainda o caráter geral, Roxin menciona que o Direito Penal é subsidiário, e 

só deverá intervir em situações extremas, em que não há outra solução do conflito. Ademais, 

o autor, cita que “somente se pode punir as lesões de bens jurídicos e as contravenções contra 

fins de assistência social se tal for indispensável para uma vida em comum ordenada”, ou seja, 

quando os outros meios do direito civil ou público bastarem, o direito penal não deverá se 

manifestar. Assim, se caracteriza como a ultima ratio do controle social (ROXIN, s/d, p.32 

apud HIERECHE, 2004, p. 77). Por fim, Roxin menciona que não deverá punir fatos 

atentatórios apenas à moral. 

Ainda acerca da subsidiariedade do direito penal, o autor menciona que é necessária 

uma ocupação utilitarista, pois “as cominações penais se justificam, apenas e sempre, pela 

necessidade de proteção preventivo-geral e subsidiária de bens jurídicos e prestações” 

(ROXIN, s/d, p.32 apud HIERECHE, 2004, p. 72). 

Para além, Roxin limita a prevenção geral por entender que durante o processo, o 

particular não poderá ser submetido a qualquer ato que coaja suas declarações, mesmo que 

isso acarrete que vários criminosos permaneçam impunes, “porque não é licito empregar os 
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meios que poderiam provar sua culpabilidade” (ROXIN, s/d, p.35 apud HIERECHE, 2004, p. 

78). 

Por isso, o referido autor entende que é “necessário mencionar claramente uma teoria 

da pena esse pressuposto de justificação que limita fortemente a ideia de prevenção geral” 

(ROXIN, s/d, p.35 apud HIERECHE, 2004, p. 79). 

Dessa forma, cria-se uma limitação intransponível ao poder estatal, pois a pena 

estaria limitada à culpabilidade, que não é uma perspectiva absoluta ou retributiva da pena, 

pois assumirá a garantia de evitar que ocorram crimes, em nome do poder público. 

Ademais, pondera Roxin: 

 

Daqui se retira para a justificação da pena que, embora se possa 

imputar a sua existência À pessoa do delinquente, este estará obrigada 

em atenção à comunidade, a suportar a pena. Tal é justo e legítimo, 

não porque aquele tenha que suportar que outros lhe inflijam um mal 

devido a um imperativo categórico mas porque, como membro da 

comunidade, tem de responder pelos seus atos na medida da sua culpa, 

para a salvaguardar da ordem dessa comunidade. Deste modo, não é 

utilizado como meio para os fins dos outros mas, ao co-assumir a 

responsabilidade pelo destino, confirma-se a sua posição de cidadão 

com igualdade de direitos e obrigações. Quem não quiser tal aceitar 

como justificação da pena, terá de negar a existência de valores 

públicos e, com eles, o sentido e missão do Estado (ROXIN, s/d, p.35 

apud HIERECHE, 2004, p. 80-81). 

 

Assim, acerca do pensamento de Claus Roxin pode-se entender que, caso a 

culpabilidade não sirva para legitimar o direito de punir, devido a sua ideia retributiva, com 

certeza servirá para limita-lo. 

Nesta esteira, o autor, justifica a necessidade da punição, inicialmente reconhecendo 

que na medição e na aplicação da pena, utilizou da ideia de prevenção geral, tanto positiva, 

quando negativa, bem como a prevenção especial, que resultará na intimidação do 

delinquente, evitando uma possível reincidência, e resguardará à sociedade, pelo menos até o 

cumprimento da pena (ROXIN, s/d apud HIERECHE, 2004). 

Neste contexto, conclui-se que, Roxin, em sua teoria unificadora, utiliza-se da 

prevenção geral, para limitar as garantias e a prevenção especial para restringir a 

culpabilidade. 

Por fim, acerca da teoria dialética é necessário abordar a fase de execução da pena, 

que tem o propósito de prevenção geral, voltada para a ressocialização do criminoso. 
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Valido ressaltar que Roxin limita a pena baseando-se nas garantias constitucionais. 

Por isso, ele menciona que “não é lícito ressocializar com a ajuda de sanções jurídicas pessoas 

que não são culpadas de agressões” contra os bens jurídicos. Pois, se ignorarmos esse fato 

“estaremos sob a ameaça do perigo de uma associação coletivista que oprime o livre 

desenvolvimento da personalidade”. É necessário que as garantias constitucionais, vinculadas 

à autonomia da pessoa, sejam respeitadas mesmo na execução da pena (ROXIN, s/d, p.41 

apud HIERECHE, 2004, p. 82). 

Pautado nesse pensamento, Roxin, exemplificada: 

 

É proibido um tratamento coativo que interfira com a estrutura da 

personalidade, mesmo que a possua eficácia ressocializante – o que é 

válido tanto quando à castração de delinquentes sexuais, como quanto 

à operação cerebral que transforma contra a sua vontade o brutal 

desordeiro num manso e obediente sonhador (ROXIN, p.41 apud 

HIERECHE, 2004, p. 83). 

 

Ao fim, conclui Roxin: 

 

Se quiséssemos consagrar numa só frase o sentido e limites do direito 

penal, poderíamos caracterizar a sua missão como proteção subsidiária 

de bens jurídicos e prestações de serviços estatais, mediante prevenção 

geral e especial, que salvaguarda a personalidade no quadro traçado 

pela medida da culpa individual (ROXIN, s/d, p.43 apud HIERECHE, 

2004, p. 84). 

 

Diante do exposto, é perceptível que a Teoria Dialética de Claus Roxin, estabelece 

um direito penal subsidiário, preocupando-se com a prevenção geral, positiva e negativa, bem 

como com a prevenção especial, limitando a culpabilidade, e na execução penal utiliza-se da 

reinserção social, abrangendo o limite e o poder de punir do Estado. 

Conclusão 

O Direito Penal na atualidade galgou grandes repercussões em toda à sociedade 

devido a sua não efetividade, o que ocasionou aos cidadãos uma sensação de insegurança 

jurídica.  
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Infelizmente o sistema penal está em ruína, e a cada dia se mostram mais difíceis os 

meios para renascer esse sistema. 

O objetivo inicial deste trabalho foi justamente entender a finalidade desse sistema, 

pois se ele está tão falho e é tão criticado, é necessário entender seu fundamento, para que 

talvez possa surgir alguma solução. E em busca disto, realizou-se um contraponto com as 

teorias do autor Claus Roxin. 

A partir disso o objetivo deste trabalho foi alcançado quando, passou-se a analisar a 

inserção da politica criminal no direito penal, sendo este a base inicial do pensamento do 

referido autor em suas teorias. O principal fim para a inserção da politica criminal nos 

fundamentos do funcionalismo de Roxin é criar um mecanismo de limitação do poder 

punitivo, tanto para a proteção dos bens jurídicos quanto para a finalidade da pena. 

Acerca do bem jurídico penal, o autor entende que é imprescindível a limitação do 

poder de punir do Estado, o que só é alcançado através da utilização da politica criminal. 

No que tange a teoria da pena a politica criminal deve ser inserida, limitando o 

direito de punir do Estado, para proteger o direito da vítima e do criminoso, o que segundo o 

autor, estaria comprometido se fosse estudado apenas por teorias jurídicas. 

Por isso pode-se verificar na pesquisa, que a inserção da politica criminal nos 

institutos do direito penal, acarreta uma mudança, mesmo que aparentemente simples, mas 

que com o passar do tempo, se tornará significativa. 

Ademais, o finalismo e o funcionalismo do autor Claus Roxin tem seus fundamentos 

similares, distinguindo principalmente na inserção da politica criminal.  

Com isso, ao longo do texto percebe-se que inicialmente não existe apenas um 

fundamento e ou finalidade do direito penal. São necessários ambos os fundamentos para 

consolidar este sistema. É preciso proteger/ resguardar os bens jurídicos penais, bem como é 

preciso sancionar quem burlar esse sistema. Acredita-se que é preciso de ambos, não adianta 

ter o bem jurídico para “proteger” se não houver a sanção para punir e ou previr. Estes 

fundamentos estão diretamente correlacionados para que o sistema penal seja concretizado. 

Fato é que é praticamente impossível encontrar um fundamento, ou melhor, uma 

teoria que responda a todos os problemas que afligem o direito penal na atualidade. Visto que 

é um ramo de uma ciência humana, que regulamenta a vida de diversas pessoas que vivem em 

sociedade, que vem sendo modificada com o passar do tempo. 
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Por isso, entende-se que não chegaremos a um pensamento totalmente correto, e é 

por isso que o direito penal deve transmitir uma segurança jurídica, mas ao mesmo tempo tem 

que ser maleável às mudanças que vem ocorrendo, e se adaptar de forma coesa às 

necessidades atuais. 
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EMPREGADO DOMÉSTICO: RESQUÍCIO DA ESCRAVIDÃO 
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Resumo 

 

O trabalho é essencial para a sociedade, pois conduz a construção e organização da 

mesma em seus diversos setores; o fato de ser fundamental requer garantias e direitos 

amparados de forma legal para todos. Ante as inúmeras formas de trabalho e suas 

particularidades neste estudo será dada ênfase no trabalho doméstico, suas origens no mundo 

e no Brasil e sua constante e histórica luta pela igualdade nos direitos e valorização dessa 

classe trabalhadora. Vista por muitos anos como um trabalho indigno por ser inicialmente 

realizado por escravos, assim permaneceu e ainda permanece para muitos como serviço 

escravo. Este estudo tem como objetivo traçar uma visão geral do trabalhador doméstico ao 

longo da história e as evoluções do direito a eles garantido com o passar dos anos, chegando a 

uma das principais mudanças que ocorreram com a aprovação da Emenda Constitucional nº 

72/13 – PEC das Domésticas ao art. 7º da Constituição Federal do Brasil, que visa estabelecer 

igualdade de direitos trabalhistas para o empregado doméstico e para com os demais. 

 

 

Palavras-Chave: Empregado doméstico; Trabalho escravo; Emenda constitucional 

72/2013;  

 

 

Abstract 
 

Work is essential to society because it leads its construction and organization in 

different sectors and, as fundamental, it requires guarantees and rights legally supported for 

everybody.  Given the numerous forms of work and its peculiarities, this study will emphasize 

on housework, its origins in the world and in Brazil and the constant and historical effort for 

equality in rights and appreciation of this working class. Seen for many years as an unworthy 

job because it had been initially performed by slaves, this perception about this kind of work 

remains and it is still seen by many people as a slave service. This study aims to draw an 

overview of domestic workers throughout the history and the evolution of the rights 

guaranteed to them over the years, reaching one of the major changes that occurred with the 

approval of the constitutional amendment  72/13 (PEC das Domésticas) to the article 7 of 

Federal Constitution of Brazil, which aims at establishing equal employment rights for 

domestic workers as well as all other working classes. 

 

 

                                                 
7
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Introdução 

 

Observando de perto a história do trabalho e suas inúmeras características, não 

podemos deixar de destacar o fato de que por mais que os anos passem e que a sociedade se 

transforme, ainda assim muitas lacunas existem e essas poderiam ser notadas de forma mais 

profunda para o bem comum do trabalho e dos trabalhadores. 

Uma vez com a abolição da escravatura, os trabalhadores que antes eram escravos se 

tornaram livres, ainda assim, a mão de obra continuara e perceptivelmente na maioria dos 

casos de maneira escrava ou renomeada e disfarçada trazendo à dimensão do trabalho de hoje 

um novo entendimento do ponto de vista jurídico, dando lugar a novas controvérsias e 

discussões sobre o trabalho doméstico. 

Analisando sobre o trabalho doméstico que no final do século XIX, tem sido 

considerado como um meio de subsistência para um considerável número de indivíduos. 

Outrora era considerada uma profissão desprezível por ser mau vista pela sociedade tanto é 

que não existiam regulamentação e classificação jurídica para tal. 

Mesmo libertados, os escravos continuavam seu trabalho doméstico dentro das 

propriedades de seus senhores trazendo no decorrer dos anos a herança escravista e a 

delongada ausência de uma legislação adequada a amparar esses que de escravos tornaram-se 

empregados domésticos perpetuando a exploração a pontos extremos.  

No Brasil, essa ausência de legislação trabalhista para tal classe fez com que a 

mesma fosse regida pelo Código Civil de 1916 equiparando o trabalhador doméstico ao 

trabalhador urbano. Com o advento da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), o 

empregado doméstico foi de certa forma excluído da legislação e ficando assim desprotegido 

(PINHEIRO & NOGUEIRA, 2009). 

Este desamparo legislativo ao empregado doméstico, nos traz a necessidade de 

analisar, debater e ainda levantar críticas com o intuito de construir pontes para melhorias e a 

possibilidade de igualdade dos direitos trabalhistas para os empregados domésticos. 

O presente estudo visa mostrar de forma histórica, crítica e exploratória a situação do 

empregado doméstico diante das leis trabalhistas comparando como era o trabalho doméstico 

no passado e o que mudou até os dias de hoje no Brasil e no mundo. Podendo comparar a 
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legalização e o direito de outras profissões e o não reconhecimento por vezes de forma justa 

do trabalhador doméstico. Questionando silogismos de que o trabalho doméstico e escravo 

são diferentes por não ter obrigação dos mesmos direitos do empregado urbano e rural. 

Todavia, incitando a hipótese de solução na revisão do termo do artigo 5º da Constituição 

Federal e, por outro lado a inclusão do trabalhador doméstico nos mesmos direitos dos demais 

ou indo além de maneira mais laboriosa a inserção de nova legislação especifica para tal. 

Para conclusão desta pesquisa, foi utilizada análise teórica como pesquisa 

bibliográfica a partir de revisão de literatura sobre o tema, abrangendo livros, revistas, artigos, 

jornais on-line, bibliotecas digitais do Tribunal Superior do Trabalho e como análise 

documental, informações colhidas de trabalhos públicos e privadas. 

Dessa forma, espera-se que este trabalho colabore para novas pesquisas deste 

contexto com interesse não em advertir sobre os conceitos ou esgotá-los diante de suas 

diversidades, mas de alcançar uma breve apreciação de alguns pontos que afrontam alguns 

princípios do direito do trabalho, dentre outros. 

 

1 História do Trabalho  

 

A história do trabalho pode ser abordada de diversas formas, seja por sua evolução, 

pela escravidão, pelos salários, dentre outras. Isso se deve ao fato de ser antiga e abrangente 

em todo seu contexto. 

 O período de escravidão iniciou-se com a venda de prisioneiros advindos ou 

tomados nas antigas guerras entre grupos ou tribos, que quando derrotados eram levados 

cativeiros para serem vendidos, alugados, trocados ou para servirem aos seus novos senhores 

que buscavam cada vez mais posses. 

Na era medieval a escravidão deixou marcas, em que aqueles que eram considerados 

“bárbaros” ou “infiéis” ou “traidores” eram feitos escravos, havendo até mesmo o comércio 

de escravos para o Oriente. Já na Idade Moderna, a escravidão se deu no descobrimento da 

América por intermédio das grandes navegações realizadas pelos Portugueses, Holandeses, 

Espanhóis e Franceses. (BARAÚNA, 2000 p. 21) 

Na era do Feudalismo, o qual consistia na estrutura em que o dono da terra – o 

senhor feudal – possuía direito e poder sobre seus servos, atribuindo assim pesadas obrigações 

e valores para o uso de sua terra. 
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Em outras palavras, a servidão não passou de um tipo de escravidão, visto que os 

indivíduos naquelas condições viviam sob severas restrições, sem o mínimo de liberdade. A 

partir desse período, iniciou-se uma transição entre a escravidão e o trabalho livre (VIANNA, 

1991).  

No século XVI, surgiu uma mudança devido a subordinação dos senhores feudais a 

um governo centralizado, e daí o mercantilismo surgiu fazendo com que a ênfase na 

importância da terra como fonte de riquezas descaísse. A partir dessa época surgiram as 

cidades e as vilas, vindo assim às corporações. 

Ainda sobre esse período, Melgar (1995) dispõe sobre a condição do individuo como 

trabalhador: “(...) o tipo de trabalho existente até a Revolução Industrial não era um trabalho 

livre, era um trabalho de escravos e servos, cuja ínfima condição social era condizente com o 

escasso ou quase nulo valor que se atribuía ao seu esforço”. (MELGAR, 1995 p.50 apud 

VERA, 2009 p.19). 

Após esse período surgiu a “mão de obra mecanizada” ou o conhecido “sistema 

produtivo mecânico” na Revolução Industrial, substituindo o sistema produtivo braçal 

humano pela força motriz das máquinas. 

As condições de trabalho a que os trabalhadores eram submetidos nesse período 

foram consideradas desumanas e aterrorizantes para os mesmos. 

 

Para poder enfrentar a livre concorrência, os chefes de 

indústria não encontravam recurso mais fácil do que explorar ao 

máximo os operários, pagando-lhes ínfimos salários e impondo-lhes 

jornadas de trabalho excessivas, muito superiores a sua capacidade 

física, a fim de reduzir ao mínimo o custo da mão-de-obra e, portanto, 

o custo da produção, o que lhe permitia auferir maiores lucros. 

Desamparados de qualquer proteção e impedidos de se reunir para 

reagir contra esses abusos, viam-se os operários na dura contingência 

de escolher entre os baixos salários insuficientes para a sua 

subsistência e a mais completa indigência. (CERQUEIRA, 1961, p. 

343 apud VERA, 2009 p.20). 

 

A longa jornada, as condições e o local de trabalho eram como se a escravidão 

continuasse tão presente quanto no passado.  Dessa maneira, a escravidão contemporânea vem 

assolando a humanidade ao longo das décadas e é notável como o ser humano em muitas 

faces do trabalho é tratado como um objeto ou instrumento de trabalho para atender a minoria 
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de maior poder aquisitivo e por muitas vezes subjugando a dignidade do homem frente à 

sociedade. 

O trabalho é uma necessidade do homem desde os primórdios, com suas variantes 

políticas, econômicas e culturais no decorrer da história sendo transformado ao longo dela. E 

as transformações tiveram fontes materiais as quais decorreram de fatores relacionados a 

influências de elementos sociológicos que incentivaram o surgimento de normas no campo 

dos direitos fundamentais e posteriormente, o Direito do Trabalho. 

Enquanto o Período do Contratualismo que vivenciava o limiar de um período 

Intervencionista tendo o retorno à prática da democracia das decisões político-partidárias e 

sindicais, e ainda, surgimento de novas correntes alternativas filosóficas no campo do Direito 

do Trabalho, no Brasil destaca-se a Constituição Federal de 1988. 

Como menciona Delgado (2003) sobre as matrizes analíticas e os direitos 

fundamentais do trabalho: 

 

De um lado, sob o ponto de vista sócio histórico e político, em 

especial em face da noção e desenvolvimento da democracia.  

De outro lado, sob o ponto de vista da dogmática jurídica, em 

especial no tocante às cartas constitucionais dos Estados 

contemporâneos. No Brasil, esta perspectiva encontra seu ápice na 

atual Constituição Federal. (DELGADO, 2003 p. 442) 

 

 

O fenômeno da constitucionalização do Direito do Trabalho iniciou-se inserindo 

regras trabalhistas em seu interior onde os princípios de valorização do trabalho e emprego e 

da dignidade da pessoa humana passaram a ser relevantes diante da dimensão social.  

 

 

2 Direitos Fundamentais 

 

Desde o início da evolução do pensamento e conscientização humana, a luta pelo 

Direito destaca-se como maior objetivo das sociedades.  Passando do Direito Natural ao 

Direito Positivo, a humanidade foi levada a modificar suas aspirações somadas aos inúmeros 

acontecimentos históricos, eclodindo assim um movimento reconstrutivo do conceito de 

Estado renascendo com a finalidade de atender aos anseios de seus cidadãos. 
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Os direitos fundamentais tiveram origem na antiguidade por 

intermédio da religião, a justificativa religiosa da preeminência do ser 

humano no mundo surgiu com a afirmação da fé monoteísta. A grande 

contribuição do povo da Bíblia à humanidade, uma das maiores, aliás, 

de toda a história, foi a ideia da criação do mundo por um único Deus 

transcendente. Porém, esse pensamento começou a sofrer alterações 

no século V A.C., quando nasce a filosofia tanto na Ásia quanto na 

Grécia e substitui-se, pela primeira vez, o saber mitológico da tradição 

pelo saber lógico da razão. O indivíduo ousa exercer sua faculdade de 

crítica racional da realidade (COMPARATO, 2001, p. 1 - 2 e 9 apud 

GIUSTI, 2012 p.8). 

 

 

 

Existem cinco elementos básicos que formam o conceito de Direitos Fundamentais, 

conforme mencionado por Marmelstein (2009, p.20): “norma jurídica, dignidade da pessoa 

humana, limitações de poder, Constituição e democracia”. 

 

Se determinada norma jurídica tiver ligação com o princípio da 

dignidade da pessoa humana ou com a limitação do poder e for 

reconhecida pela Constituição de um Estado Democrático de Direito 

como merecedora de uma proteção especial, é bastante provável que 

se esteja diante de um direito fundamental. (MARMELSTEIN, 2009, 

p.20) 

 

 

Os direitos fundamentais nada mais são do que a inclusão dos direitos do homem no 

ordenamento jurídico de um Estado, porém não basta que estes direitos sejam positivados é 

fundamentalmente necessário que sejam efetivos. 

Após a Segunda Guerra Mundial, os direitos fundamentais paulatinamente se 

consolidaram perante a comunidade jurídica internacional pela crença de que a dignidade da 

pessoa humana é um valor que deve ser fundamentado, legitimado e orientado para todo e 

qualquer exercício do poder. (MARMELSTEIN, 2009, p.65). 

No Brasil, o alcance dos Direitos Fundamentais se deu através da Constituição Federal 

de 1988, a qual inaugurou um novo ciclo no cenário jurídico nacional. 

A Constituição é fruto de uma ruptura com o passado e de um compromisso com o 

futuro (MARMELSTEIN, 2009, p.66), e a elaboração da mesma em 1988 surgiu de um 

processo de discussão pela redemocratização no país, após o período militar. Estando no ápice 
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do ordenamento jurídico e os direitos fundamentais tornaram-se considerados cláusulas 

pétreas, não podem ser alterados ou modificados segundo a própria Constituição Federal. 

Na Constituição Federal de 1988 para tratar dos Direitos fundamentais, há um lugar 

de excelência que abrange os artigos 5º ao 17º, contendo mais de cem incisos tendo com 

Título II reservado para tratar dos “Direitos e Garantias Fundamentais”. (MARMELSTEIN, 

2009, p.76). 

A Constituição Federal de 1988 trouxe em seu Título II, os Direitos e Garantias 

Fundamentais, subdivididos em cinco capítulos como menciona Silva (2006): 

 Direitos individuais e coletivos: são os direitos ligados ao conceito 

de pessoa humana e à sua personalidade, tais como à vida, à 

igualdade, à dignidade, à segurança, à honra, à liberdade e à 

propriedade. Estão previstos no artigo 5º e seus incisos;  

 Direitos sociais: o Estado Social de Direito deve garantir as 

liberdades positivas aos indivíduos. Esses direitos são referentes à 

educação, saúde, trabalho, previdência social, lazer, segurança, 

proteção à maternidade e à infância e assistência aos 

desamparados. Sua finalidade é a melhoria das condições de vida 

dos menos favorecidos, concretizando assim, a igualdade social. 

Estão elencados a partir do artigo 6º;  

 Direitos de nacionalidade: nacionalidade, significa, o vínculo 

jurídico político que liga um indivíduo a um certo e determinado 

Estado, fazendo com que este indivíduo se torne um componente 

do povo, capacitando-o a exigir sua proteção e em contra partida, o 

Estado sujeita-o a cumprir deveres impostos a todos;  

 Direitos políticos: permitem ao indivíduo, através de direitos 

públicos subjetivos, exercer sua cidadania, participando de forma 

ativa dos negócios políticos do Estado. Está elencado no artigo 

14;  

 Direitos relacionados à existência, organização e a participação em 

partidos políticos: garante a autonomia e a liberdade plena dos 

partidos políticos como instrumentos necessários e importantes na 

preservação do Estado democrático de Direito. Está elencado no 

artigo 17. (SILVA, 2006) 

 

 

Dessa forma, o constitucionalismo passa a atender as atividades dos governantes e 

seu relacionamento com os governados. “Em vez de os indivíduos estarem à mercê do 

soberano, eles agora possuem direitos contra ele, imprescritíveis e invioláveis.” (MIRANDA, 

2002, p. 326 apud PFAFFENSELLER, 2007). 
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Pelo fato de ser definido como conjuntos de direitos e garantias do ser humano, os 

Direitos Fundamentais ou Liberdades Públicas ou Direitos Humanos, como muitas vezes é 

chamado, tem como finalidade principal o respeito à dignidade, com proteção do poder estatal 

e condições mínimas de vida ao ser humano. Esta proteção deve ser reconhecida pelos 

ordenamentos jurídicos de maneira positiva.  

Assim podemos elencar as principais características dos direitos fundamentais tais 

como; Historicidade, Universalidade, Imprescritibilidade, Irrenunciabilidade, Inviolabilidade, 

Concorrência, Efetividade, Interdependência, Complementaridade, 

Os Direitos Fundamentais são uma criação de todo, um contexto histórico-cultural da 

sociedade. Portanto, torna-se importante o estudo dos direitos e garantias fundamentais para 

entendermos o Direito do Trabalho. 

 

 

3 Princípio da Dignidade da Pessoa humana  

 

Os princípios gerais do direito aplicado no ramo justrabalhista tem como base o 

princípio da dignidade da pessoa humana. 

Seguindo a história religiosa a dignidade humana “[...] ganha profundo alento com o 

desenvolvimento do pensamento cristão, especialmente considerada a cultura da igualdade de 

todos perante a criação” (BITTAR, 2006 apud FILHO, 2010 p.11). 

As referências de que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, foi o 

ponto inicial para consequentemente entender-se que o ser humano de forma geral é dotado de 

valor próprio, não podendo ser transformado ou tratado como um instrumento ou objeto 

qualquer. 

Sarlet (2008, p. 32 apud SILVA, 2013 p.36) menciona o pensamento do Papa São 

Leão Magno, em relação a esse pensamento: 

 

Os seres humanos possuem dignidade pelo fato de que Deus os 

criou à sua imagem e semelhança, e que, ao tornar-se homem, 

dignificou a natureza humana, além de revigorar a relação entre o 

Homem e Deus mediante a voluntária crucificação de Jesus Cristo.          
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Em um sentido filosófico e político, na antiguidade, a dignidade humana estava 

ligada à posição social que o indivíduo ocupava, até mesmo considerado o seu grau de 

reconhecimento por parte da comunidade onde estava integrado. Desde a antiguidade clássica, 

era dada grande importância à dignidade da pessoa humana no que diz respeito às leis 

destinadas a proteção e resguardo do individuo.         

  Sarlet (2009 apud Mendonça, 2011), por sua vez, afirma: 

 

[...] Direitos fundamentais são, portanto, todas aquelas 

posições jurídicas concernentes às pessoas, que, do ponto de vista do 

direito constitucional positivo, foram, por seu conteúdo e importância 

(fundamentalidade formal), retirados da esfera de disponibilidade dos 

poderes constituídos [...].  

 

 

 

Na baixa Idade Média, a dignidade estava diretamente associada à classe social ou 

cargo que se exercia, ou seja, dependia de influencia externa do individuo, fazendo assim 

distinção de classes para os que teriam mais ou menos dignidade tendo maior ou menos 

aceitação na sociedade. 

Porém, progressivamente estabeleceu-se a distinção entre officium (cargo ou função) 

e dignitas, para só então retirarem as consequências jurídicas mais importantes. Uma pessoa 

pode ter a qualidade pessoal da dignidade, sem, no entanto exercer cargo algum. 

(COMPARATO, 2006, p. 480 apud FILHO, 2010 p.12) 

Por ter inúmeros pontos de vista, o respeito à dignidade humana não constitui um ato 

de generosidade, mas um dever de solidariedade o qual é imposto pela ética, antes mesmo que 

pelo direito ou pela religião.  

Ao observar a dúplice dimensão da dignidade uma vez que esta pode se apresentar de 

forma conjunta por meio da autonomia do ser humano como ser capaz de se autodeterminar, 

ainda assim, como pela necessidade de assistência e de proteção do Estado e da comunidade. 

(SARLET, 2009) 

Como a dignidade humana é abrangente e se reporta as pessoas de forma universal, 

seja na visualização de forma individual ou em sua comunidade, não se deve buscar apenas 

um conceito que contemple todo o seu âmbito de proteção, mas sim uma definição que 

proporcione certo grau de confiança jurídica. 
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Dessa maneira, parte-se para uma análise da dignidade humana frente a Constituição 

Federal do Brasil de 1988. Vale ressaltar que esta foi elaborada em 1988 em meio a um 

contexto social de redemocratização do Estado brasileiro após um longo período militar. 

Antes, porém, consigne-se a existência de normas de direitos fundamentais não 

positivadas em nosso sistema constitucional, que após o dispositivo do artigo 5º, §2º tornou-se 

categórico: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em 

que a República Federativa do Brasil seja parte.” (CF 1988, art. 5º §2º). 

Melo (2006) explana nesse sentido: 

 

Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma 

norma. A desatenção ao principio implica ofensa não apenas a um 

especifico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de 

comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou 

inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, 

porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de 

seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço 

lógico e correção de sua estrutura mestra. Isto porque, como ofendê-

lo, abatem-se as vigas que o sustêm e alui-se toda a estrutura neles 

esforçada. 

 

O princípio da justiça social inserida na Carta Magna teve como objetivo garantir 

uma vida digna a todos os homens, com satisfação de suas necessidades básicas, como cita o 

art. 7º, IV da Constituição Federal de 1988: “[...] salário mínimo, fixado em lei, 

nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua 

família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e 

previdência social, [...]”. 

Dessa maneira é notado que o trabalho escravo ofende os princípios do direito 

trabalhista, e se ofende essa relação de trabalho, consequentemente a dignidade da pessoa 

humana. Isso deve a não preservação em sua integralidade, ou seja, o individuo vende sua 

força de trabalho, mas não tem sua dignidade valorizada. 

 

 

4 Direito do Trabalho e  a Dignidade no Trabalho 
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A relação de trabalho constitui uma relação jurídica travada entre dois sujeitos, em 

que um depende do outro sendo enquanto um despende a sua força laboral o outro retribui 

com uma contraprestação. 

 

A expressão relação de trabalho englobaria, desse modo, a 

relação de emprego, a relação de trabalho autônomo, a relação de 

trabalho eventual, de trabalho avulso e outras modalidades de 

pactuação de prestação de labor (como trabalho de estágio, etc.). 

Traduz, portanto, o gênero a que se acomodam todas as formas de 

pactuação de prestação de trabalho existentes no mundo jurídico atual. 

(DELGADO, 2011, p. 275) 

 

 

Pode-se entender que o trabalho digno é o que promove a dignidade da pessoa humana 

trabalhadora. Essa afirmação se expressa no valor de que o ser humano não é um simples 

objeto do trabalho, ou um instrumento. 

 

 No âmbito da vida real o trabalho deve revelar o homem em 

sua dimensão maior de ser humano. Por essa razão, o eixo teórico do 

texto ora formulado parte do pressuposto de que o trabalho, enquanto 

direito universal fundamental, deve basear-se no referencial 

axiológico da dignidade do ser humano. (DELGADO, 2011, p.503) 

 

O direito do trabalho nada mais preza pelo mínimo direito do trabalho digno, o que 

significa o direito a um trabalho protegido. (DELGADO, 2011). 

Nascimento (1989 apud DELGADO, 2011) menciona que na atualidade, o trabalho é 

um direito, ou seja, o direito do trabalho. O ser humano, para viver, precisa prover a sua 

subsistência e depende do trabalho. Logo, o trabalho é um direito de todos para subsistência 

pessoal e familiar. 

O direito fundamental do trabalho digno afirma-se como um dos mais importantes 

pontos da Constituição Federal de 1988, pela qual expressa à prática e a teoria em toda sua 

força de concepção da Democracia do Direito. 

 

 

5 Conceito e Importância do Empregado Doméstico 
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De acordo com a Organização internacional do Trabalho – OIT (2011), a origem do 

trabalho doméstico no mundo está vinculada à história do colonialismo, da escravidão e 

diversas formar de servidão.  

Assim como em outros países, no Brasil durante o período colonial o trabalho 

doméstico era feito pelos escravos, sendo geralmente escravos embarcados na África e 

dificilmente eram pessoas de cor branca, uma vez que esse trabalho era tido como desprezível 

ou de desonra. Muitos escravos domésticos eram mulheres, homens e crianças de pele negra, 

que eram escolhidos pelos senhores de engenho pela melhor aparência, limpeza e força. Seus 

trabalhos eram feitos dentro das casas dos senhores como amas de leite, costureiras, 

mucamas, pajens, cozinheiros, mensageiros, dentre outras inúmeras funções. 

Em 1850, foi aprovada no Brasil a Lei Euzébio de Queirós, que proibia o tráfico de 

escravos por navios negreiros pelo Oceano Atlântico. Em 1871, em que declaravam de 

condição livre os filhos de mulher escrava que nascidos desde a data desta lei. 

Mas, somente após o advento da Lei Áurea que a escravidão no país foi extinta, 

sendo assinada pela Princesa Isabel em 1888. 

 

 

Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos 

Jurídicos. LEI Nº 3.353, DE 13 DE MAIO DE 1888. Declara extinta a 

escravidão no Brasil. A Princesa Imperial Regente, em nome de Sua 

Majestade o Imperador, o Senhor D. Pedro II, faz saber a todos os 

súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a 

lei seguinte: Art. 1°: É declarada extinta desde a data desta lei a 

escravidão no Brazil. Art. 2°: Revogam-se as disposições em 

contrário. Manda, portanto, a todas as autoridades, a quem o 

conhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a cumpram, e 

façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém. O 

secretário de Estado dos Negócios da Agricultura Comercio e Obras 

Publicas e interinas dos Negócios Estrangeiros, Bacharel Rodrigo 

Augusto da Silva, do Conselho de sua Majestade o Imperador, o faça 

imprimir, publicar e correr. Dada no Palácio do Rio de Janeiro, em 13 

de maio de 1888, 67º da Independência e do Império. Princeza 

Imperial Regente. RODRIGO AUGUSTO DA SILVA Este texto não 

substitui o publicado na CLBR, de 1888 Carta de lei, pela qual Vossa 

Alteza Imperial manda executar o Decreto da Assembleia Geral, que 

houve por bem sancionar, declarando extinta a escravidão no Brazil, 

como nela se declara. Para Vossa Alteza Imperial ver Chancellaria-

mór do Império. - Antonio Ferreira Vianna. Transitou em 13 de Maio 

de 1888. - José Júlio de Albuquerque. (BRASIL, 1888) 
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Pode-se dizer que o marco inicial da história do Direito do Trabalho no Brasil teve 

inicio na Lei Áurea, mesmo não sendo caracterizada uma causa ou direito trabalhista, mas as 

relações de trabalho forçado e não remunerado, ou seja, a escravidão foi modificada e os 

escravos que se tornaram livres passaram a ter direitos e deveres como cidadãos comuns, 

tendo assim o seu trabalho remunerado. 

Porém, mesmo livres, a lei não lhes concedia nenhuma indenização levando muitos 

negros que agora livres à miséria e no desenvolvimento capitalista dos senhores na época 

faziam com que a mão de obra dos ex-escravos fosse explorada, pois os mesmos tinham a 

necessidade de manter suas famílias e seu próprio sustento.  E com o fim da escravidão, 

muitos que trabalhavam em casas de família passaram a ser denominados de empregados 

domésticos. 

E assim, em troca de abrigo e comida, muitos ex-escravos, que agora empregados 

domésticos, continuavam trabalhando para seus senhores sendo tratados como serviçais e em 

alguns casos como familiares. Esse trabalho informal estabelecido entre empregador e 

empregado acarretou aos empregados domésticos a ideia de um trabalho discriminado e 

desvalorizado tirando assim os direitos de um trabalhador comum, isto agregado ao fato de 

não terem a oportunidade de se alocarem em outros mercados de trabalho e por serem 

analfabeto, sem contar o preconceito em relação ao sexo, a cor e a classe social. 

O trabalho forçado e sem limites, por longas horas de duração e raros ou quase 

nenhum dia de folga era a realidade de homens e mulheres que se tornaram empregados 

domésticos e não tinham a opção de melhorar essas condições. A partir dessas condições que 

inexistiam para os empregados que conduziram a o surgimento da categoria dos empregados 

domésticos até os dias de hoje, onde não se articulava sobre dignidade, direitos e garantias 

constitucionais. 

Mudanças radicais ocorreram nos meios de trabalho humano em meados do século 

XVIII com a Revolução Industrial tendo se destacado por provocar transformações 

econômicas, políticas, sociais e tecnológicas em curto espaço de tempo, o que gerou o 

capitalismo. A produção acelerada, os lucros altos e a fácil e barata mão de obra eram uma 

realidade que a cada dia desvalorizava o trabalho manual. 

A partir desse momento histórico, o comércio se destacou e a separação entre as 

classes sociais e econômicas passaram a ser uma necessidade para o sistema, onde existiam os 

proprietários e os trabalhadores.  
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Inúmeros fatores discriminatórios também surgiram com a Revolução Industrial, os 

quais incentivaram a luta pela classe dos trabalhadores pelos seus direitos. Muitos 

trabalhadores não possuíam condições dignas de trabalho, trabalhando jornadas extensas sem 

direito a férias e descanso. Os salários eram muito baixos objetivando o lucro dos 

proprietários, e das mulheres e crianças eram mais baixos ainda, e o trabalho sem distinção 

para os mesmos. 

Nessa corrida em busca dos direitos, melhores condições de trabalho e consideração 

à profissão, surgem nessa luta a Lei 5.859/72 que conceitua em seu art. 1º: “Ao empregado 

doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de natureza contínua e de finalidade 

não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial destas, aplica-se o disposto nesta lei” 

(BRASIL, 1972). 

Emergem a partir do conceito de empregado doméstico inúmeras funções daqueles 

que prestam serviços nas dependências de uma família, a uma pessoa e a pessoas que vivem 

de maneira comunitária. Podemos observar que fica compreendido nesse conceito: a 

cozinheira, a babá, o jardineiro, o motorista dentre outros, como acompanhantes de pessoa 

idosa ou de enfermagem e asseio a membros de família doente ou inválido. 

Como mencionado por Magano (1981) na Revista de Direito do Trabalho: 

 

Quis a lei significar que deveriam ser tidos como domésticos 

não apenas os que trabalham no interior das residências, como as 

cozinheiras, mucamas, etc., mas também os que trabalhando fora se 

inserirem no âmbito residencial como os jardineiros, as lavadeiras, etc. 

(MAGANO, 1981, p. 895) 

 

Vale ressaltar que não é considerado trabalho doméstico quando o mesmo é realizado 

em empresa ou em qualquer atividade que gere lucro para o patrão ou empregador. 

O trabalho doméstico é tão importante quanto qualquer outro para a sociedade, sendo 

procurado por homens e mulheres que precisam de um funcionário dentro de suas residências 

devido ao longo período que passam fora de casa. 

 

O doméstico tem como denominação que provém do latim 

domesticus, que quer dizer da casa, da família, lar. E Lar vem a ser 

compreendido em sentido amplo como qualquer habitação. Ficando 

então o doméstico como a pessoa que trabalha para família, na 

habitação desta. No âmbito civil usava-se a expressão “serviçal”, que 

indica ser a pessoa que presta serviços, mas num sentido mais restrito, 
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sendo o criado que presta serviços na residência do patrão. 

(MARTINS, 2007, p.6 apud PINHEIRO & NOGUEIRA, 2009, p.4) 

 

O trabalhador doméstico como qualquer outro, tem a necessidade de ter 

conhecimentos peculiares para a execução de seu trabalho, visto que parar a limpeza, cozinha, 

cuidado com idosos e crianças, dentre outras coisas torna-o de grande importância social.  

 

 

5.1 Evoluções do Direito do Trabalho Doméstico no Brasil  

 

 

No passado a tendência de se colocar o empregado doméstico à margem da 

legislação trabalhista foi predominante como afirma Magano (1981, p.883) e ao longo dos 

anos muitos direitos foram conquistados para a classe de trabalhadores domésticos, mas ainda 

existem preconceitos e discriminação social ante o mesmo. No Brasil podemos destacar a 

trajetória das leis que começaram a garantir melhores condições de trabalho para essa classe 

que tal como as demais se dedica a execução de sua função no âmbito familiar. 

O Código Civil de 1916 envolvia também os empregados domésticos e essa 

legislação buscava uniformizar os procedimentos e concentrar elementos normativos. Em 

1923, foi expedido o Decreto nº 16.107, que em seu art. 2º considerava locador de serviços 

domésticos: 

 

[...] São locadores de serviços domésticos: os cozinheiros e 

ajudantes, copeiros, arrumadores, lavadeiras, engomadeiras, 

jardineiros, hortelões, porteiros ou serventes, enceradores, amas secas 

ou de leite, costureiras, damas de companhia e, de um modo geral, 

todos quantos se empregam á soldada, em quaisquer outros serviços 

de natureza idêntica, em hotéis, restaurantes ou casas de pasto, 

pensões, bares, escritórios ou consultórios e casas particulares. 

(BRASIL, 1923) 

 

 

No Decreto-lei nº 5. 452, o Direito do Trabalho tornou-se autônomo, porém, o 

trabalhador doméstico não foi compreendido nele. No ano de 1972, a categoria dos 

trabalhadores domésticos recebeu disposição legal própria, mesmo sendo um pequeno 

reconhecimento de proteção jurídica como comentado por Delgado (2013): 
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Apenas no início da década de 1970, com a Lei n. 5.859, de 

11.12.1972, é que a categoria adquiriu um mínimo de cidadania 

jurídica. Cidadania mínima, entretanto, uma vez que a Lei n. 5.859 

não mais do que, praticamente, apenas formalizava a exclusão, ao não 

estender inúmeros direitos trabalhistas clássicos à categoria doméstica 

(o diploma legal fixou a pertinência da assinatura de CTPS, inserção 

na Previdência Social e férias anuais remuneradas de 20 dias úteis, 

silenciando-se, por exemplo, sobre salário mínimo, irredutibilidade 

salarial, 13º salário, aviso-prévio, descanso semanal remunerado, 

garantia à gestante, etc.). (DELGADO, 2013, p.380 apud AMORIM, 

2013, p.22) 

 

Atualmente no Brasil o empregado passou a ser tratado de acordo com a rígida linha 

do Artigo 7º do Capítulo II da Constituição de 1988 em que diz: “São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social” 

(BRASIL, 1988). 

E resguardado o direito dos trabalhadores urbanos e rurais, a questão é porque 

somente estas duas classes estão resguardadas na Constituição, não se pode dizer que o 

trabalhador doméstico não esteja relacionado neste mesmo artigo. A distinção entre 

trabalhadores urbanos e rurais veio para regularizar a situação entre as partes, mas ao mesmo 

tempo em que se regularizam as duas classes deixa excluído o trabalhador doméstico. Com o 

texto que a Constituição traz, o empregado doméstico fica desprotegido de direitos aos quais 

as outras classes têm como benefícios.  

Assim se a Constituição resguarda somente o direito dos trabalhadores urbanos e 

rurais, ela está indo contra o art. 5º da que diz: “Todos são iguais perante a lei sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito a vida, á liberdade, á igualdade, á segurança e a propriedade nos 

termos seguintes: (...)” (BRASIL, 1988). 

O texto supracitado informa-nos que todos são iguais perante a lei. E qual o motivo 

de privar os trabalhadores domésticos os mesmos direitos dos quais os trabalhadores urbanos 

e rurais estão envolvidos? Como podemos diferenciar as classes e qual o motivo para se 

separar as mesmas? 

A desigualdade que existe no texto do art. 7º da CF/88 deixa bem claro que a classe 

doméstica está excluída dos direitos resguardados aos demais trabalhadores. Voltamos assim 

ao tempo da escravidão a qual o prestador de serviços domésticos era submetido ao trabalho 
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contínuo e sem descanso, morava no emprego e não possuía tempo para uma pausa ficando a 

disposição de seu empregador por vinte e quatro horas, o empregado era submetido a um local 

de descanso pequeno que não possuía as mínimas condições de um aposento adequado, não 

podendo esquecer que não era um lugar digno nem para sua higiene pessoal.  

Hoje não há muita diferença. É notável que algumas coisas já estejam sendo 

regularizadas, mas ainda há outros direitos dos trabalhadores domésticos que precisam ser 

revistos pelo Estado. 

Ainda o Art. 5º, XIII CF/88 traz que: “É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício 

ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”.  

Como resguardar ao cidadão de escolher qualquer atividade que pretende trabalhar se 

a Constituição já informa que se este optar em ser trabalhador doméstico não terá os mesmos 

benefícios que os trabalhadores urbanos e rurais? 

 

 

5.1.1 Trabalhador Urbano, Rural e Trabalhador Doméstico 

 

Conforme o art. 3º da CLT “considera-se empregado toda pessoa física que prestar 

serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário”, 

ainda assim pode-se dizer que o contrato de trabalho é personalíssimo, ou seja, o contrato de 

trabalho é único, um empregado não pode substituir o outro.  

Já o empregado doméstico é regido pela Lei 5859/72 (regulamentado pelo Decreto nº 

73.885/73) sendo considerado aquele que presta serviço de natureza contínua e que tem não 

finalidade lucrativa. Esta atividade é prestada à pessoa ou família no âmbito residencial. 

De acordo com o art. 2º da Lei nº 5.889/73, empregado rural é: “[...] é toda pessoa 

física que, em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de natureza não eventual a 

empregador rural, sob a dependência deste e mediante salário”. 

Com os conceitos apresentados não há como não levar em conta o porquê da 

diferença entre as profissões. Enquanto o empregado urbano é regido e protegido pela CLT, o 

empregado doméstico só foi regulamentado tempos depois por lei própria através de decreto e 

tais direitos foram ampliados na Constituição por meio do art. 7º, paragrafo único, em que o 

legislador indicou taxativamente os direitos assegurados ao empregado doméstico, limitando-

os. 
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6 Construção da Legislação Sociojurídica para o empregado doméstico na atualidade – 

PEC das Domésticas 

 

 

Um conjunto de normas que protegem os direitos dos trabalhadores de forma geral 

está atrelado a CLT, em especial o artigo 7º da Constituição Federal de 1988. O fato é que 

estes direitos não foram totalmente efetivados para a classe de trabalhadores domésticos.  

Como outrora mencionado, no artigo 7º a definição de que os empregados 

domésticos prestam serviços de natureza não econômica, ou seja, não lucrativa excluiu a 

possibilidade de uma legislação que pudesse ser sancionada mais rapidamente para a classe 

em questão. 

Mas, não é só essa lei para melhoria das condições de trabalho e valorização dos 

empregados domésticos tem sido morosa. São tantos os projetos e correções feitas, mas que 

não foram efetivamente dados à promulgação do direito.  

A Emenda Constitucional nº 72/13 de 2 de Abril de 2013 altera a redação do parágrafo 

único do art. 7º da Constituição Federal de 1988 a fim de estabelecer a igualdade de direitos 

trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais.  

Alterando o parágrafo único do art. 7º que até então somente nove dos trinta e quatro 

incisos existentes se destinava aos trabalhadores domésticos sendo acrescido o direito de mais 

dezesseis incisos.  

 

 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos 

do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte 

Emenda ao texto constitucional: 

Artigo único. O parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 7º 

.............................................................................................................. 

.................................................................................................................

......... 

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores 

domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, 

XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI 

e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a 

simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e 

acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art7p
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previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a 

sua integração à previdência social." (NR).(BRASIL, 2013) 

 

 

Para tanto, o Artigo 7º da CF/88 que deveria conduzir os direitos de todos os 

trabalhadores sem qualquer distinção, entretanto vem excluindo os domésticos no seu texto.  

A Emenda nº 72/13 retira resquícios da época da escravidão que ainda insistiam em 

permanecer e a atualização dos direitos dos empregados domésticos reflete tal fato mirando 

assim a sua segurança social e jurídica. 

 

 

A referida Emenda traduz a concretização do Princípio da 

Igualdade, enquanto extirpa uma discriminação legal e constitucional 

que trespassava a razoabilidade, não possuía nexo lógico com a 

circunstância motivadora do discrimine, e por isso lesionava o 

Princípio da Igualdade, ao não limitar o tratamento desigual à medida 

da desigualdade. (FERREIRA, 2013) 

 

 

É importante fazer um comparativo das condições de trabalho no passado e nos dias 

de hoje tendo em vista a evolução dos direitos trabalhistas para os empregados domésticos  

Já que conforme Delgado (2011, p.496) “na perspectiva e afirmação do Estado 

Democrático de Direito, fundado e ancorado na Constituição Federal, tais fundamentos se 

concentram na compreensão do sentido e da extensão do direito fundamental do trabalho 

digno”.  

No passado, com a abolição da escravatura os que deixaram a escravidão não tinham 

para onde ir e trabalhar, então ficavam na casa de seus senhores como trabalhadores 

domésticos, mas não tinham o mínimo de dignidade como ser humano e condições de 

trabalho. 

E como se não bastasse até os dias de hoje estabeleceu-se uma categorização social 

entre onde estão os trabalhos dignos e os trabalhos indignos. Como era um trabalho visto 

como indigno, os empregados domésticos eram mal remunerados, não tinham um lugar 

adequado sequer para dormir, se alimentar e ainda eram alvos de inúmeras formas de assédio 

moral e sexual. 
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No presente, ainda existem situações como estas, onde muitos empregadores ou 

patrões reservam um quarto minúsculo para que o empregado possa repousar, sem 

privacidade ou higiene. Em outros casos, não tem se quer horário para se alimentar e 

descansar, ferindo assim o princípio da dignidade humana assegurada na própria Constituição 

de 1988. 

 

Dentre os fundamentos que alicerçam o Estado Democrático 

de Direito brasileiro destacam-se a cidadania e dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, II e III, CF/1988). Vê-se aqui o encontro do principio 

do Estado Democrático de Direito e dos direitos fundamentais, 

fazendo-se claro que os direitos fundamentais são um elemento básico 

para a realização do principio democrático. (PIOSEVAN, 2005 p. 

521) 

 

 

A valorização da dignidade da pessoa humana impõe-se como núcleo básico e 

informador de todo ordenamento jurídico, sendo critério e parâmetro de valoração a orientar a 

interpretação e compreensão do sistema constitucional (PIOSEVAN, 2005, p.522). 

Os projetos de lei corrigem a desigualdade dos direitos, mas a morosidade e 

tramitação para aprovação de tais não dão o direito. Exemplo disso é quanto a aplicação do 

direito ao Adicional de Penosidade, instituído e mencionado na própria Constituição, até hoje 

não regulamentado. 

Embora o Art. 7º, inciso XXIII da CF/88 mencione: "São direitos dos trabalhadores 

urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: adicional de 

remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;”. 

A atividade penosa é definida como aquela que provoca grande desgaste físico e 

psicológico e gera dano à saúde e que não esteja prevista nas atividades insalubres ou 

perigosas. (TADEU, 2007) 

Em face desse ordenamento e compreensão do sistema constitucional, a emenda 

Constitucional nº 72/13 estabelece um elemento de justiça no mercado de trabalho, 

terminando um desequilíbrio de oportunidade e acesso aos direitos dos trabalhadores, 

buscando uma sociedade igualitária. 

Para a Emenda nº72/13 ainda existem pontos importantes que merecem destaque, 

pois são controversos como sobre a jornada de trabalho e dificuldade de fiscalização dos 
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horários trabalhados, incluindo nestes o adicional noturno e as horas extras tendo em vista que 

muitos empregados domésticos dormem na casa dos patrões e não trabalham o tempo todo. 

Outra conquista importante foi o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 

que por sua vez mesmo sendo ainda uma opção facultativa do empregador desde março de 

2000.  

Outro direito importante é o seguro- desemprego que conforme Delgado (2013, p. 

381) diz que “o seguro-desemprego segue a mesma regra da legislação anterior, que, no 

entanto, estabelecia restrição em relação ao empregado doméstico, seja em relação ao valor 

(salário mínimo), seja quanto à quantidade de parcelas (limitada a três)”. 

Ainda existe discriminação contra a classe de trabalhadores domésticos pela falta de 

escolaridade, pouca qualificação profissional e desvalorização social, dentre outros motivos 

mesmo com a conquista de direitos voltados aos mesmos equiparados a qualquer outra classe 

de trabalhadores.  

Resguardar a igualdade de direitos para todos conforme rege a Constituição Federal é 

propor uma reflexão a respeito dos direitos humanos e da dignidade humana para todo e 

qualquer cidadão. Após uma busca histórica pela melhoria das condições, valorização e 

dignidade do trabalho doméstico uma grande vitória para a classe foi alcançada com a 

Emenda Constitucional nº 72/13 para a busca da igualdade dos direitos fundamentais do 

trabalho. 

 

Conclusão 

 

A longa luta do trabalhador doméstico em busca de direitos e garantia trabalhista 

com tratamento jurídico igualitário transparece ter se findado, não deixando de incitar o 

surgimento de novos ajustes emancipatórios e a possibilidade de expansão das conquistas. 

A liberdade e o trabalho são próprios dos seres humanos desde os primórdios da 

humanidade. E essa liberdade de escolha pode atrair conquistas e derrotas e fazendo do 

homem o principal responsável por elas. Já o trabalho nada mais é do que uma condição de 

sobrevivência, e como dizia Benjamim Franklin (1706-1790) “o trabalho dignifica o homem” 

evidenciando a relevância do trabalho tanto para o homem quanto para a sociedade em que 

vive. 
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Pode-se destacar que é importante a igualdade de direitos a liberdade e ao trabalho, 

havendo regras e leis que regem e garantem esses direitos. 

Desde a Carta Magna até os dias de hoje, o principio da igualdade continua o mesmo, 

o fato é o bom senso e a observância do que a Lei Maior trata de beneficio e melhores 

condições a todos e não somente para uma classe da mesma forma que para todos os cidadãos 

existem direitos e deveres a serem praticados. 

O fato é que mesmo de forma bastante lenta, os direitos dos empregados domésticos 

foram adquiridos e seguidos de novas reivindicações que só serão garantidas a partir do 

momento em que houver determinação e consciência de valores para a edição de projetos 

regulamentadores que não só corrijam, mas que façam valer toda a luta pela igualdade. 

Resta, portanto, devido o Direito Constitucional, em um dos seus mais valiosos 

princípios, o da Dignidade da Pessoa Humana e, enquanto isso não ocorre, que se utilize da 

analogia e do próprio texto constitucional para conceder os direitos dos domésticos que 

dependem, em sua maioria de regulamentação.  
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A INTERPRETAÇÃO DO DIREITO ACERCA DA DIGNIDADE HUMANA: 

UMA ABORDAGEM NO DIREITO BRASILEIRO 

 

ANA LUIZA FORTES DE LIMA 
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Resumo 

 

Levando em consideração as configurações da sociedade determinados pela cultura, 

pelos valores, política, ciência e educação os aspectos relacionados a Dignidade da Pessoa 

Humana ganha forma mais consistente nos debates atuais, perpetuando um começo de defesa 

a diversos direitos. No Brasil, as questões acerca da dignidade são reflexos de uma projeção 

histórica e cultural, sobretudo, na negação da dignidade das minorias, representadas pela 

discriminação da mulher, homossexual, negro, preso, pessoas com deficiência, pobre e 

trabalhador. Analisar este tema é mais uma forma de perceber como a sociedade reage a 

assuntos de caráter subjetivo e coletivo, sobretudo, quando ainda há uma luta de minorias para 

o alcance da dignidade. 

 

Palavras chave: Dignidade da Pessoa Humana, Brasil, Direito, minorias. 

 

Abstract 

 

Taking into consideration society arrangements determined by culture, moralvalues, 

politics, science and education, aspects related to Dignity of Human Person become more 

consistent in current debates, perpetuating the beginning to the defense of several rights. In 

Brazil, the issues concerning dignity are reflections of a historical and cultural projection, 

especially in the denial of the dignity of minorities, represented by the discrimination against 

women, homosexual, black, handicaps, imprisoned, low-incomers and the working class. To 

analyze this issue is more a way of understanding how society reacts to issues of subjective 

and collective character, especially when there is still a struggle for minorities to achieve 

dignity.  

 

Keywords: Dignity of Human Person, Brazil, Law, minorities 

 

 

 

 



217 

 

 

 

Introdução  

 

Entre muitas configurações da sociedade determinados pela cultura,  valores, 

política, ciência e educação, os aspectos relacionados à dignidade individual ou à dignidade 

de um determinado grupo é assunto relevante para a abordagem de direitos. 

O tema de relevância atual, a Dignidade da Pessoa Humana, quando discutida tanto 

na esfera mundial quanto na esfera brasileira, encontra desafios pautados no comportamento 

humano que vão se tornando comuns em razão da realidade apresentada onde todos sejam 

respeitados sem distinção de cor, origem, gênero, opção sexual, entre outros. 

Torna-se, portanto, necessária uma mudança do paradigma da modernidade na 

tentativa de se alcançar um desenvolvimento equilibrado e pacificado no que diz respeito aos 

comportamentos coletivos e individuais para a tentativa de se chegar à compreensão de 

valores sociais mais compatíveis com a idéia de justiça, liberdade, igualdade, identidade e 

autonomia. 

O conceito, portanto, torna-se importante para a concepção de justiça, posto como 

universal e absoluto ao individuo, como bem abordado por Kant, quando diz que o homem é o 

fim em si mesmo, pois aufere, desta forma, a grandeza necessária para a realidade da 

coletividade  no prestigio da mesma igualdade sem distinção. 

Analisar esse tema é mais uma forma de perceber como a sociedade reage a assuntos 

de caráter subjetivo e coletivo, como a compreensão de Dignidade da Pessoa Humana 

apresentada através de uma hipótese mais consciente e menos banal para a proteção dos 

direitos sem um apelo subjetivo em defesa de uma única causa em desconsideração a outras. 

O valor do debate traz a representatividade das esferas políticas e sociais de interesse 

para a conscientização do tema quando do reflexo cultural, da diversidade e da colaboração 

dos pensamentos que refletem a sociedade e a essência da dignidade.  

 

1 A Dignidade da Pessoa Humana  

 

Por estar inteiramente ligado ao ser humano como algo inerente para sua 

sobrevivência na sociedade no que tange os direitos relativos ao seu bem estar - respeito, 

saúde e qualidade de vida -, a Dignidade da Pessoa Humana, é representado como principio e 
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está concebido em tratados e declarações internacionais, assim como foram sendo 

incorporados a alguns ordenamentos jurídicos.  

O cuidado em se tratar o tema como um princípio constitucional, efetiva sua 

aplicação e reconhecimento no campo jurídico, assegurando para este, direito à ideia de 

assistência e promoção, desta forma, pode-se determinar que a Dignidade da Pessoa Humana 

caracteriza um atributo de direitos e deveres fundamentais que asseguram a existência dos 

sujeitos envolvidos na sociedade. 

Naturalmente, a discussão acerca da Dignidade da Pessoa Humana tomou forma a 

partir da obra intitulada como “Fundamentação da Metafísica dos Costumes” de Immanuel 

Kant. Nessa obra, o autor trata da importância do ser humano quando tratado por um fim em 

si mesmo e não como meio; ou seja, como se fossem objetos. 

Ainda destarte, o conceito existente nos dias atuais foi e continua sendo elaborado 

através da história, constituído por uma razão jurídica como um valor supremo e importante 

do direito, como o controle dos atos humanos que venham extrapolar o limite individual. 

Aspecto importante a dizer é que o homem na sua condição de existir faz-se detentor 

natural do direito à dignidade no seu exercício à liberdade, pois a mesma só será exercida de 

forma ilimitada até onde não afetar a dignidade de outra pessoa; assim como uma pessoa não 

poderá se desfazer da sua própria dignidade, “desvestindo-a” ou violando-a. 

A dignidade também pode ser apurada através da condição de respeito transmitida 

pela força do Estado, que se equivale à disposição para resguardar direitos e fazer cumprir 

deveres para com os indivíduos igualitariamente, garantindo a estes, seja por ato 

administrativo, seja por ensejo de lei, condições favoráveis para a vida. 

 

Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca 

e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do 

mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 

implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 

fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato 

de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as 

condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de 

propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos 

destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais 

seres humanos, mediante o devido respeito aos demais seres que 

integram a rede da vida (SARLET, 2009 p. 67). 
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Amplamente, a Dignidade da Pessoa Humana, embora seja individual, não se desfaz 

dos aspectos sociais, históricos e políticos, pois está articulado a questões de cidadania e 

diversidade. 

De tal maneira, a preocupação doutrinaria e jurídica ganhou força no período pós 

Segunda Guerra Mundial, onde o ambiente que nessa época prevalecia, estava emaranhado do 

anseio de reconhecer todos os seres humanos em sua dignidade como premissa para se 

instaurar um Estado Democrático de Direito. 

Sendo assim, a Organização das Nações Unidas em 1948 na Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão diz, no artigo 1º, como: “Todos os homens nascem livres e iguais 

em dignidade e direitos” e na Assembléia das Nações Unidas a Dignidade da Pessoa Humana 

é expressa como: “A dignidade do homem é intangível. Os poderes públicos estão obrigados a 

respeitá-la e protegê-la”. 

No Brasil, o empenho na realização de ações mais solidárias entre povos como base 

nas garantias individuais, é apresentado pela Constituição de 1988 que foi um avanço para a 

legislação brasileira por ser a mais democrática até hoje, apresentando aspectos de direitos 

sociais, coletivos e individuais. 

Na realidade, o intuito por trás das Constituições deveria ser unicamente o de 

reconhecimento e valorização do ser humano como base e premissa do direito, ligado a ideia 

de principio fundamental para a criação de normas e princípios constitucionais, além de 

normas infraconstitucionais. 

Para tanto, a interpretação da Dignidade da Pessoa Humana ganha aspectos 

diferentes quando cada ramo do direito trata desta em seus temas, abordando de maneira a 

equilibrar as relações estabelecidas ali, ao respeito à dignidade dos seus agentes. 

No Direito Civil, os direitos fundamentais - em especial a dignidade humana - 

representam, em sua extensão material da ordem Constitucional Brasileira, potencial 

normativo na superação entre o público e o privado. 

Fator determinante para essa superação foi o aparecimento de novas tendências 

civilistas, tais como: Código de Defesa do Consumidor, Lei de Alimentos, Lei da Separação e 

do Divórcio, Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como do Idoso, entre outros. 

Sobre essa maneira, a discussão patrimonial também pode ser vista através do prisma 

da dignidade, pois, além das relações de família, personalidade e cidadania, um lugar apto de 

vivência também promove o desenvolvimento da dignidade. 
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No ramo do Direito Penal, a necessidade do Estado em manter certos fins de 

equilíbrio social e sossego público que notadamente representa a condição da solução de 

conflitos delituosos, reforça ao Estado o direito de punir quando não houver cumprimento de 

normas, através do devido processo legal. 

Assim, a persecução da verdade faz-se importante no Direito Penal para a aplicação 

da justiça, desde que o sistema penal estabeleça limites e garantias condicionadas à Dignidade 

da Pessoa Humana, para ambos os lados. 

A composição dos núcleos de direitos fundamentais extrai da Dignidade da Pessoa 

Humana pressupostos para o Estado que se estabelecem na ética e na justiça pela busca da 

verdade e na base da ordem jurídica atual. 

Na premissa do Direito de Trabalho, a Dignidade da Pessoa Humana, faz-se 

essencial na conquista de direitos, sobretudo para as situações onde a degradação do 

empregado era exorbitante e incoerente com o bem-estar e o respeito inerente aos seres 

humanos. 

Na esteira desse direito, pode-se afirmar que as condições de trabalho já oferecidas 

na sociedade brasileira estavam relacionadas à escravidão, ou a trabalhos forçados, além, 

claro, de uma limitação de direitos que foram conquistados ao longo dos anos. 

1.1 As Constituições Brasileiras  

 

Subentendida como direito fundamental no ordenamento Brasileiro, a Dignidade da 

Pessoa Humana foi, de alguma forma, abordada pelas Constituições Brasileiras já existentes, 

muito embora a sua totalidade tenha se perdido nas Constituições representadas pelos 

governos ditatoriais. 

Fato dizer que, com a evolução social e política Brasileira, a Constituição de 1988 foi 

a única dentre as Constituições a declarar em seu texto o respeito à Dignidade Humana, 

trazendo para o ordenamento jurídico máximo o rol de direitos e garantias fundamentais, 

presente no artigo 5º, CF. 

O constitucionalista José Afonso da Silva, em seu livro “Curso de Direito 

Constitucional Positivo” determina que “Dignidade da pessoa humana é um valor supremo 

que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais  do homem, desde o direito à vida”.  

Sendo assim, o artigo 1º, inciso III, “a dignidade da pessoa humana”, da Constituição 

Federal, constitui os direitos fundamentais vinculados a tal afirmação, sendo, portanto, no 
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ordenamento, os ditames constitucionais de principal relevância para os desdobramentos de 

lei. 

Como está correlacionada à essência do homem, a dignidade condiciona seu valor ao 

caráter supra–constitucional. Ou seja, mesmo que o ordenamento jurídico Brasileiro não a 

incluísse, sua efetividade não deixaria de existir. 

Do ponto de vista dos princípios do Direito Normativo, a objetivação da Dignidade 

Humana no ordenamento jurídico Brasileiro fundamenta o sentido e, consequentemente, 

justifica o exercício do Estado na efetivação dos direitos e deveres, firmando a idéia de que a 

motivação da figura deste deverá se dar no ser humano e no conteúdo da declaração da ética e 

da moral hábil, a garantir os direitos fundamentais dos cidadãos. 

Em uma abordagem histórica, é perceptível a evolução das Constituições Brasileiras 

quanto ao indicativo da Dignidade Humana, caracterizadas pela marcante ideologia presente 

em cada época, analisada nos fatos sintetizados na abordagem de Pedro Lenza
1
 acerca do 

“Histórico das Constituições Brasileiras”. 

Como marco constituinte, o Brasil apresenta sua primeira Constituição no ano de 

1824, após a Proclamação da Independência em 1822. É relevante observar que o conceito de 

uma constituição liberal para o Brasil, naquela época, partiu das Revoluções Francesa e 

Americana que apresentavam rol importante de direitos civis e políticos, assim como a 

proibição de prisões arbitrárias e a liberdade de locomoção, embora a manutenção da 

escravidão se fizesse presente por alguns anos mais no Brasil. 

No ano de 1891, surge a Primeira Constituição da República do Brasil, que, por 

influência da Constituição dos Estados Unidos, passa a ser um governo presidencialista. 

Como fatores marcantes na defesa de direitos sociais e na Dignidade da Pessoa Humana, 

foram declaradas a extinção do banimento e das penas de morte, a liberdade civil, privada e 

política, além do Habeas Corpus. 

Em 1934, surge uma nova Constituição inspirada pela Constituição de Weimar, 

evidenciando direitos humanos da chamada 2º geração, com a promoção da democracia 

social, representada na possibilidade do voto feminino, em igualdade aos homens, além de 

garantias sociais em razão da família, educação e cultura, ordem econômica e social e 

segurança nacional. 

                                                 
1
 – Os dados apresentados acerca das Constituições Brasileiras foram extraídos do livro Direito Constitucional 

Esquematizado – Pedro Lenza – páginas 95 a 125. 
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Com o golpe de 1937, Getulio Vargas sobre pretexto de defender o País do  

comunista, faz surgir, assim, outra Constituição com traços mais autoritários que, incluíram a 

limitação parlamentarista e judiciária, o enfraquecimento dos direitos sociais já consolidados 

e o fortalecimento no aspecto trabalhista quanto à consolidação das leis do trabalho.  

Em relação à declaração de direitos, houveram restrições quanto à manifestação do 

pensamento, assim como censura aos veículos de imprensa e a repressão através de tortura. 

Com a constituição de 1946 a concepção de restrição aos diretos sociais foi 

restabelecida através do mandado de segurança e ação popular. Alguns artigos tornaram-se 

importantes, pois marcaram aspectos relevantes para a Dignidade Humana, tais como o art. 

141,§ 4º que estabelecia: “a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer 

lesão de direito individual” 
2
, assim como eliminação da pena de morte, como caráter 

humanitário, além de coibir, o caráter de prisão perpetua, confisco e o direito de greve. 

Mais tarde, o Brasil sofre com o Golpe Militar de 1964, onde através do Ato 

Institucional n.1 a democracia passa a ser restringida e uma série de direitos são negados, tais 

como, o exercício do livre arbítrio, da liberdade e da dignidade frente à sociedade ao qual se 

estava inserido. 

Vale destacar que o acesso à justiça ficou restringido; então, não havia “julgamento” 

para aqueles que cometiam crimes políticos, além da suspensão do habeas corpus nos casos 

de conduta contra ordem social, política e econômica. 

Somente na Constituição de 1988 o fato de se ter incluído a expressão “Dignidade da 

Pessoa Humana” foi suficiente para transformar em marco para o ordenamento jurídico 

Brasileiro a essencial pretensão de respeito efetivo à condição da pessoa humana e seu 

fundamento final de digna existência. 

De fato, Constituição Federal corrobora no sentido de estabelecer uma sociedade 

livre, justa e solidária na promoção do bem de todos, sem discriminação, como bem 

estabelece os Direitos e Garantias Fundamentais, que no artigo 5º determina que “Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se [...] a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade” [...] (BRASIL, 1988). 

 

                                                 
2
  O principio da inafastabilidade do controle judicial ou o direito de ação, passa a ser reconhecido no estado 

moderno, propiciando a partir de então a garantia de direitos jurídicos resguardados. 
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2 Kant e a Dignidade Humana 

 

As estruturas entendidas na sociedade hoje compreendem o homem de maneira 

diversa, como o meio que interage com os mecanismos sociais de consumo programadas para 

entreter e conduzir o homem no processo de “coisificação”, assim como a promoção do 

conceito moral de que a ação com finalidade benéfica ou maléfica, é válido desde que se 

produza uma consequência satisfatória para a maioria. 

Para a filosofia de Kant, responsável por contribui com a idéia da Dignidade 

Humana, talvez como sendo a que mais cooperou para o entendimento conceitual do tema, o 

homem não é um objeto; seu fim deverá ser em si mesmo, como um valor que cada indivíduo 

carrega internamente, sendo, portanto, inato. 

 

No reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma dignidade. 

Quando uma coisa tem preço, pode ser substituída por algo 

equivalente; por outro lado, a coisa que se acha acima de todo preço, e 

por isso não admite qualquer equivalência, compreende uma 

dignidade (KANT, 2004, p. 65). 

 

O conceito de pessoa é aprofundado e posto como universal e absoluto ao individuo, 

ganhando, também, dimensão para a realidade da coletividade no reconhecimento da mesma 

igualdade, sem distinção. 

Tal maneira determina para o axioma jurídico, exatamente pela evidente forma de 

priorização do homem, a não aceitação de qualquer estrutura voltada para a degradação da 

condição humana, que eleve o individuo para uma categoria diferente da participação do 

sujeito na sociedade a qual este inserido faz-se determinante. 

O autor acreditava que, por meio da razão, o homem conseguiria se guiar na 

sociedade a qual pertence e se valer dela para operar seus deveres e direitos em uma 

construção mais justa das relações humanas. Essa opinião contribui para o direito à medida 

que o homem enxerga a importância da proteção jurídica para todos, incluindo no seu 

ordenamento garantias de proteção e promoção à vida e respeito, fazendo valer efetivamente 

estes direitos em quaisquer níveis da relação jurídica.  

A razão se faz atuante quando a mente processa pensamentos que estão ligadas ao 

direito e à vontade, relacionadas aos entendimentos práticos e racionais que denotam o 

homem livre. Desses pensamentos surge a noção do direito que regula as ações no campo da 
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prática com propostas reguladoras. Assim, a moralidade, as crenças, a linguagem e o dever 

jurídico não serão desvinculados da natureza social do homem, mas suas bases estarão 

estritamente ligadas ao uso da razão, como afirma Kant ao dizer que tudo isso faz parte do 

homem. 

Como ensinamento, Kant também determina que, a partir da razão, o indivíduo 

apresenta capacidade de se libertar e conquistar a autonomia que garante a sua dignidade. 

Somente o ser livre obtém e desfruta da sua dignidade em igual respeito aos demais e, 

portanto, o reconhecimento da dignidade de cada um reforça a relação de dignidade entre os 

demais, igualitariamente. 

Para que o homem atinja o exercício do direito à sua dignidade, uma razão se faz 

necessária na atuação humana que pode ser analisada através do pensamento, do empirismo e 

do conhecimento que determina: “o homem – e, de uma maneira geral, todo o ser racional – 

existe como fim em si mesmo, e não apenas como meio para o uso arbitrário desta ou daquela 

vontade”. (KANT, 2006, p.32). 

No entendimento moral presente em Kant, o conceito de direito torna-se essencial à 

medida que os ordenamentos jurídicos buscam pautar a proteção dos indivíduos de maneira 

universal, assim como os indivíduos entendem o mecanismo de respeito ao outro como dever 

moral antes mesmo do aspecto legal.  

 

3 A Interpretação do Direito na Dignidade Humana 

 

A sociedade desenvolveu-se à medida que os contornos sociais, culturais, éticos e 

morais foram sendo adaptados à realidade que se somava. Se observado o alcance histórico 

mundial, a quebra de paradigmas mostrou-se eficaz na concepção da imagem de um homem 

livre e igual em direitos, na plena busca da qualidade de vida que lhe permita condições de 

existência digna. 

O Direito torna-se protagonista na história como realizador da vontade humana, na 

busca pela justa solução dos conflitos apresentados nas relações de convívio, o que para tanto, 

deverá resultar sua criação na profunda vontade de liberdade e na ação racional, orientado 

pela justiça social, com observância na interpretação de normas constitucionais e 

infraconstitucionais.  
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As Constituições, portanto, representam uma motivação no sentido de devolver aos 

entes a preocupação do Estado na organização de um ideal, fundamentado na autonomia da 

vontade, na liberdade, na razão crescente da realização do valor absoluto de que o homem, em 

sua essência, é possuidor de dignidade. 

No artigo “História, Direito e Razão” Salgado destaca a história do Direito através da 

formação do Estado moderno, perpassando pela história da cultura ocidental e relembrando 

aspectos da Antiguidade.  

Nesse estudo, a autora aborda o Estado moderno a partir da vontade soberana. 

Contudo, ela frisa que o Direito traz a esse Estado a limitação necessária, fundada nos 

aspectos de autonomia da vontade, reconhecidos através dos direitos fundamentais. Evidencia, 

porém, que o Estado moderno descrito, desenvolveu–se a partir de aspectos sociais e 

econômicos e que a concretização do Estado Democrático de Direito foi ratificado depois de 

estados totalitaristas, em virtude dos valores acolhidos pela sociedade. 

  

Assim, o Estado democrático se revela como mais eficaz na 

garantia dos direitos humanos, não só porque transcende a mera 

participação formal dos indivíduos típica do Estado liberal, através da 

efetiva partilha do poder entre os cidadãos, mas também porque 

reconhece de forma universal, e não apenas no âmbito intra-estatal os 

direitos fundamentais (Salgado, 2009, p. 12). 

 

Nesse viés, a assunção de um Estado Democrático de Direito importa valores há 

muito estabelecidos na concepção individual e coletiva e agrega nesses anseios prementes, 

outros direitos que importam na busca pela concretização de fundamentos universais de 

proteção e dever dos cidadãos.  

Na visão contemporânea, as discussões acerca de direitos fundamentais
3
, estão se 

fundindo na concepção da consolidação de direitos em razão dos grupos minoritários, que há 

alguns anos vêm sendo percebidos no Brasil e na comunidade mundial. 

A consideração do fator “minorias” quanto à realização dos direitos fundamentais, 

em especial ao tocante a dignidade, torna-se tema recorrente em debates sociais e jurídicos, 

essas questões são apontadas por alguns autores como multiculturalismo, que na consideração 

                                                 
3
 Para a atuação do direito, é importante estabelecer antes de uma discussão mais especifica, que a essência da 

Dignidade da Pessoa Humana esta pautada no conceito do que seriam os Diretos Humanos, instituídos como 

direitos inerentes a vida, sendo estes um conjunto de direitos mínimos que comportam ao ser humano viver em 

sociedade, enquanto, Direitos Fundamentais, são direitos tutelados pelo Estado, através da Constituição, que 

remetem aos Diretos Humanos. 
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representa a manifestação plural de culturas, a diversidade e o acolhimento das minorias na 

sociedade
4
.  

Assim, é na democracia que se enxerga a potencialização do Direito que é 

responsável por tutelar a proteção dos indivíduos e que permite a inclusão de pessoas diversas 

na construção da sociedade de forma igualitária, promovendo a convivência de distintos 

desenhos da concretização existencial, sem transformar seus agentes em minorias a 

reivindicar direitos e garantias. 

No tocante a realidade brasileira, algumas características são marcantes para 

destaque dos grupos de minorias; estes estão nessa posição por questões intrinsecamente 

histórica, política e de valor
5
, sendo estes mecanismos responsáveis pela formação de 

preconceitos, independentes de serem diretos ou indiretos. 

Não raro, as opressões observadas às minorias negam dignidade a estas quando não 

permitem que compartilhem da sociedade de forma unânime, limitando-as obedecer a certos 

conceitos, costumes e hábitos influenciados pela identidade de uma parcela da sociedade que 

não comunga da referência plural para o alcance democrático. 

Uma visão voltada para o pluralismo permite o convívio do diferente para a 

realização da inclusão, que verdadeiramente permite ao individuo participar da sociedade no 

exercício de sua cidadania, da justiça e da garantia do direito à dignidade. (BITTAR; 

ALMEIDA, 2010, p. 683) 

Essa concepção representa o Direito como mecanismo da democracia que opera este, 

não somente para a concretização da justiça, mas para a compreensão da modificação de 

valores através do desenvolvimento cultural, relativizado pelos direitos e garantias humanas.  

Nesse viés, a diversidade Brasileira convive com aspectos intimamente ligados ao 

desrespeito plural, sobretudo quanto aos grupos determinados por afrodescendentes, 

homoafetivos, pobres, mulheres, pessoas com deficiência e em algumas esferas na 

consideração de direitos relativos aos presidiários. 

É fato que os aspectos relativos à cultura africana, sobretudo na figura do 

afrodescendente, são de corolário para a realidade Brasileira no tocante da efetivação dos 

                                                 
4
 Multiculturalismo é referenciado no texto Multiculturalismo e a Indissociabilidade entre os Princípios da 

Dignidade da Pessoa Humana e da Solidariedade Social no Estado Democrático de Direito, escrito por Bianco 

Zalmora Garcia e Edvania Fátima Fontes Godoy e apresentado no capítulo multiculturalismo e democracia: a 

convivência com as minorias – uma abordagem euro-americana. 
5
 De acordo com Miguel Reale, Filosofia do Direito, 2010. Pág. 228. “Toda cultura é a concepção da história e as 

diferentes expressões culturais são agraciadas em seus valores, que governados desta forma podem sobrepor um 

valor em relação ao outro”. 



227 

 

 

 

direitos destes. Muito desse assunto é determinante pela história de colonização e escravidão 

que o Brasil viveu por pouco mais de 300 anos, que contribuiu para os problemas sociais e 

institucionais em decorrência do preconceito
6
. 

O que mais se leva em conta na distanciação dessa minoria em razão à sua dignidade 

está enraizado na questão da discriminação social, percebida no momento da busca de 

emprego, no pagamento desproporcional de salários, na promoção de padrões estéticos, na 

inserção de oportunidades sociais e educacionais, dentre outros.  

Essa discriminação vem sendo discutida há tempos e para tanto, o Estatuto da 

Igualdade Racial, lei nº 12.288/10, de autoria do Senador Paulo Paim, visa coibir a 

discriminação de raça, além de promover políticas públicas de diminuição da desigualdade 

entre grupos raciais.  

Para efeito, as desigualdades raciais que persistem no Brasil ponderam em um 

aspecto de relevância para o passadio mais imediatista, pautadas na relação de cotas raciais 

que estabelecem ligação afro com a participação no mercado de trabalho e na instância 

educacional. 

Há um movimento de “ação afirmativa” no âmbito nacional que é exercido através 

de cotas raciais, como forma de minimizar aspectos de exclusão e discriminação, com base 

em oportunidades em universidades e cargos públicos. 

Na verdade, o que se espera dessas ações afirmativas é a declaração democrática de 

merecimento individual e igualdade de oportunidade, muito embora essa análise se inicie do 

pressuposto compensatório de discriminações passadas. 

Com base nesse contexto, as ações afirmativas conjuntamente às reivindicações vêm 

colaborando para diminuir a desigualdade e a injustiça social existente no Brasil há séculos, 

que impede o exercício de direitos básicos a uma parcela de seus indivíduos.  

Na esteira do desrespeito à dignidade de diferentes grupos, os direitos dos 

homoafetivos na concretização de sua dignidade vêm sendo mais discutida atualmente. Em 

razão do Direito de Personalidade, as relações sobre a orientação sexual se tornam 

fundamentadas, uma vez que o reconhecimento de identidades se faz necessário para a 

proteção da integridade física e mental. 

                                                 
6
 Fonte histórica retirada do artigo, “Escravidão no Brasil”, www.brasilescola.com/historiab/escravidao-no-

brasil.htm. 
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A discussão fomentada acerca da dignidade em relação aos homoafetivos ganha 

contornos legítimos quando os argumentos são bem pautados na dignidade, no respeito à 

personalidade e na garantia da consideração da orientação sexual de cada um.  

Outro fator são as questões relativas ao Direito das Famílias, sobretudo em razão do 

casamento e da adoção por casais homoafetivos, por se tratar da afinidade entre duas pessoas 

do mesmo sexo que promovem, entre si, a relação pautada no afeto mútuo, que em uma 

ligação aos casais heterossexuais não se diferem, sendo considerado até, pelo Direito das 

Famílias, a afetividade importante na estrutura familiar. 

Com as diversas formações familiares, Dias (2009) afirma que relacionar a dignidade 

no domínio de família, “significa, em última análise, igual dignidade para todas as entidades 

familiares”. 

O reconhecimento do direito dos casais homoafetivos tem apoio no principio da 

Dignidade da Pessoa Humana, embasado, essencialmente, na Constituição que garante sua 

concretização na proteção ao ser humano no que diz sobre a consideração e preservação das 

individualidades, assim como no direito de constituir marcos para a convivência afetiva e 

digna.  

No tocante sobre o respeito aos direitos das mulheres, também ressaltadas como 

minoria, cabe observar que o Direito Internacional muito tem a contribuir com a dignidade 

feminina, sobretudo, com base em tratados e documentos de Direitos Humanos. 

Como marco constituinte para defesa e proteção das mulheres, a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos defende o respeito à dignidade da mulher na sua condição 

humana, assim como, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência Contra a Mulher - Convenção de Belém do Pará (1994), que possui foco na 

violência contra a mulher.  

Embora observe –se todo o reconhecimento do direito das mulheres o efetivo 

respeito a elas no Brasil, sobretudo no mundo, ainda é constante de violações, seja em uma 

esfera de maior ou menor grau ofensivo. Apesar de esses abusos serem rechaçados pelas leis, 

o reconhecimento ao desrespeito em forma de abuso precisa ser perfilhado e delatado pelas 

mesmas, o que, por muitas vezes, não acontece. Seria, portanto, necessário o afastamento dos 

preconceitos e paradigmas em razão das mulheres, na tentativa de auto conscientização da sua 

dignidade. 
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Outro fator preponderante: está pontuada nas desigualdades de gênero no trabalho, 

que assustadoramente são impactantes no Brasil, muito embora as condições de oportunidade 

no mercado de trabalho possuem crescentes melhoras, enquanto a violência de gênero atinge 

as mulheres em algum momento de suas vidas, seja de forma física, sexual ou psicológica.  

No Brasil, a efetivação das garantias constitucionais referentes à Dignidade da 

Pessoa Humana tem, para a proteção das mulheres, a Lei nº 11.340/06, mais conhecida como 

lei “Maria da Penha”, que colabora para que a sociedade evolua no amparo essencial da 

Dignidade da Pessoa Humana no que diz respeito à mulher, ainda que a desigualdade persista 

em existir como problema social, sendo, de extrema importância para a busca de soluções no 

que diz respeito a políticas públicas. 

Relevante para o tema da interpretação da Dignidade da Pessoa Humana, também se 

faz necessário a relativização da pobreza e das desigualdades sociais, onde, mais uma vez, a 

Constituição Federal se faz mister na elaboração conjunta à dignidade quando destaca em seu 

texto objetivos fundamentais ao Brasil: “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil: III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais” (BRASIL, 1988) 

Muito embora o objetivo fundamental esteja ligado aos precedentes do inciso III, 

somente a contribuição da Constituição não é suficiente para a dignidade nesse aspecto, pois 

ainda que não fosse positivado esse direito, a concepção do mesmo se faria imprescindível na 

essência intrínseca ao ser humano. 

Segundo Dantas, o Secretário Geral da Presidência da República Selvino Helk 

determina, para ilustrar a sociedade brasileira quanto aos problemas relativos à fome no país: 

 

Do ponto de vista estrutural, a fome é resultado do tipo de 

sociedade que temos: uma sociedade capitalista que concentra renda, 

exclui as pessoas, não permite que haja igualdade e uma melhor 

distribuição de renda. Então a razão estrutural é esta: uma sociedade 

que visa ao lucro, e o lucro acontece junto com o acúmulo de riqueza 

e de renda. Além disso, nós vivemos 20, 30 anos de neoliberalismo. O 

neoliberalismo significa: “Quem pode mais, chora menos”. Mas não 

se trata apenas da política econômica e social, é também uma política 

cultural, de valores, que influencia na maneira como as pessoas agem 

em relação umas às outras. Precisamos fazer um trabalho longo de 

reconstrução de valores de solidariedade (HELK, apud DANTAS, 

2012, p. 102). 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.340-2006?OpenDocument
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Factual dizer que o programa assistencialista do Governo Federal ainda não atinge o 

âmago de políticas emancipatórias que caracterizam para o Direito, sobretudo para a idéia de 

Dignidade Humana, a conquista dos direitos igualitários e suficientes para o alcance da 

dignidade, especialmente na constituição de uma “sociedade livre, justa e solidaria.”
7
 Mas é 

necessário atentar que até que sejam concluídas as políticas de geração de empregos, 

investimentos na educação, além da redução da taxa de miséria e da fome via programas 

assistenciais são fundamentais para aplacar outra faceta da dignidade: bem-estar e qualidade 

de vida. 

No tocante a outro tema de aspecto relevante para o Direito, as pessoas com 

deficiência apresentam caminhos conflituosos acerca da sua afirmação de identidade na busca 

pela conclusão de direitos no espaço físico e na promoção de oportunidades. 

Segundo dados da ONU, “Cerca de 10% da população mundial, aproximadamente 

650 milhões de pessoas, vivem com uma deficiência”
8
. Esse dado representa as pessoas com 

deficiência como a maior minoria do mundo. Para se ter uma ideia da dimensão das 

dificuldades, grande parte dessas pessoas vive em países em desenvolvimento; ou seja, as 

chances de se sobressaírem de alguma forma torna-se ainda mais complexa. 

Para a realidade brasileira, além dos dados apresentados pela ONU, a vida das 

pessoas com deficiência apresenta-se nas dificuldades de acessibilidade e promoção destas na 

comunidade, principalmente na tentativa de admiti-las no mercado de trabalho e na 

participação social. 

O conceito da inclusão de pessoas com deficiência na sociedade não só determina a 

qualidade da Dignidade Humana como representa a consolidação dos direitos sociais, que 

compreendem o direito à saúde, educação, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao 

convívio familiar e, principalmente, ao direito à eliminação das barreiras arquitetônicas e 

sociais. 

Em se tratando de outro debate, a ressocialização de presos no país diz respeito às 

condições impostas aos presidiários nas penitenciárias, assim como a forma de julgamento, 

que muito tem relação com o tema da Dignidade Humana. 

Em uma análise histórica, o autor Zaffaroni mostra a graduação das penas no tempos, 

sendo que aos primórdios prevalecia a vingança na chamada “justiça pelas próprias mãos”, 

                                                 
7
 Artigo 3º, inciso I, da Constituição Federal de 1988 

8
 Fonte: www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-as-pessoas-com-deficiencia/ 

http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=18
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=18
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assim como a “vingança pública” através das leis do Estado, até que a sociedade veio a 

evoluir para o conceito de humanização e dignidade na realização das penas. 

Igualmente através de Beccaria, as concepções mais humanistas elaboram o conceito 

de humanização da justiça penal no sentido de que a pena não pode atingir o corpo do 

individuo, pois nele está sua dignidade existencial, tornando-se, portanto, o limite à Dignidade 

da Pessoa Humana. 

Notoriamente, a Constituição Federal Brasileira de 1988 traz, em seu artigo 5º, a 

contribuição de incisos que determinam o direito e as garantias dos presos, norteando a 

aplicabilidade penal. Ainda nesse contexto, o Brasil está vinculado a diversos tratados 

internacionais que direcionam as condutas do Estado em relação à dignidade dos cárceres, 

sobretudo na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e na Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos - Pacto de São José da Costa Rica, que em seu artigo 5º determina o 

direito à integridade física, psíquica e moral do preso, proibindo a tortura, assim como 

tratamentos desumanos e penas cruéis, garantindo o respeito ao ser humano, sua reforma e 

readaptação.  

Ensina a história que a luta pela Dignidade da Pessoa Humana não termina em uma 

parcela da população, visto que conceitos são diuturnamente moldados, acolhidos e excluídos 

conforme as lutas por reconhecimento são marcadas pela construção da sociedade.  

É fato estabelecer mecanismos para a defesas dos direitos humanos, mas é 

necessária, também, a composição da sociedade que se quer representar na diversidade 

cultural, no respeito ao outro, na motivação de aplicação justa dos direitos e, principalmente, 

na construção da igualdade para o alcance da dignidade, especialmente para as minorias que 

ainda clamam por seus direitos. 

 

Conclusão 

 

O Direito não é algo acabado; ele está sendo moldado, adaptado e construído a partir 

das relações que se estabelece na evolução histórica e no ser humano como figura central, 

representado pelas querelas de gênero, cor, sexo, cultura, raça e ideais. 

Em uma discussão mais abrangente, o estudo demonstrou que a consciência mundial 

acerca da Dignidade é representada a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948, reforçando os debates atuais, nos aspectos de natureza jurídica, social ou doutrinária, 
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perpetuando a defesa de direitos que podem ser analisados sobre o prisma do principio da 

dignidade. 

Em tempo, Kant já havia nos falado em sua obra “Metafísica dos Costumes” sobre a 

concepção do homem e sua dignidade, quando parte do pensamento de que o homem como 

tal, será posto como universal e transportado para a coletividade, abarcado na mesma 

igualdade, sem distinção. 

Dessa forma, a compreensão do trabalho atingiu o Direito Brasileiro na observação 

da Constituição Federal de 1988 que, traz a representatividade do assunto como principio do 

Estado Democrático de Direito e, por consequência, o apontamento de objetivos 

fundamentais, direitos e deveres sociais para a abrangência de valores ajustados à ideia de 

justiça, liberdade, igualdade, identidade e autonomia. 

O que infere este estudo ao final, com a interpretação do Direito na Dignidade 

Humana, é a abordagem das minorias, especialmente no tocante ao Brasil, quando o estudo 

detecta as influências do Direito na aplicabilidade deste, seja através das ações afirmativas, 

seja na afirmação da mulher, seja a respeito dos casais homoafetivos, seja com a 

acessibilidade das pessoas com deficiência, seja pelas políticas assistencialistas ou pelas 

políticas de ressocialização.  

Mas muito além da conceituação da Dignidade da Pessoa Humana, do ordenamento 

jurídico, das políticas públicas e da concretude da justiça, a mudança de paradigma da 

sociedade será de fundamental importância para o reconhecimento de todas as dignidades 

através de um debate consistente para a atuação do Estado, para o interesse social, para a 

conscientização da existência da pluralidade cultural, da diversidade de gênero e da simbiose 

de pensamentos que refletem a sociedade multicultural e a essência final do homem. 
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ARBITRAGEM AMBIENTAL COMO CAMINHO PARA A 

SUSTENTABILIDADE 

 

ENVIROMENTAL ARBITRATION AS WAY TO SUSTAINABILITY 

Renan Carlos Antunes 

 

RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo propor a arbitragem como meio de solução de 

conflitos ambientais. Alem dos tribunais estarem abarcados de processos, os conflitos 

ambientais requerem conhecimento técnico, o que é possível através da arbitragem. Somado a 

isto, a relação do homem com o meio ambiente não é mais a mesma depois que o conceito de 

sustentabilidade tomou forma a partir das conferências da ONU. Portanto, apresenta-se a 

arbitragem como o caminho para se alcançar Sustentabilidade nas relações do homem com o 

meio ambiente, pois diante de decisões técnicas capazes de proporcionar o bem estar 

ambiental, o social e econômico, é que a sustentabilidade toma forma. 

 

Palavras-chaves: Arbitragem ambiental, conflito ambiental, direito ambiental, 

sustentabilidade. 

 

ABSTRACT 

 

The current work has the objective of presenting regulation as a means of solving environment related conflicts. 

Not only are the courts covered with too many actions, environmental conflicts require technical knowledge, 

which regulation is capable of providing.  Furthermore, the relationship between man and environment is no 

longer the same after the idea of sustainable development came to fruition through the UN’s conferences. 

Therefore, we present regulation as the way to achieve sustainability in man’s relations with the environment, for 

it is in the face of technical decisions capable of providing an environmental, social and economic well-being 

that sustainability can come together. 

  

Keywords: Environmental regulation, environmental conflict, environmental law, sustainability.” 

 

Introdução 

Os problemas ambientais são cada vez mais urgentes nos dias de hoje. Vários chegam 

aos tribunais esperando solução. Os juízes, ao se depararem com os casos concretos, lidam 

com os mesmos sem a devida peculiaridade, afinal, conhecer a lei é insuficiente para entender 
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os problemas em toda sua completude. Um novo conceito tem surgido a fim de resolver as 

questões socioambientais de maneira mais adequada: Sustentabilidade. Tal conceito abarca 

não somente princípios para balizar aspectos técnico-cientificos da seara ambiental, mas 

também vem promover um novo pensamento aos que lidam com o meio ambiente.  

Sendo assim, aplicar a Sustentabilidade nas causas que chegam aos tribunais nos leva 

a cuidar melhor do meio ambiente. A arbitragem ambiental é o caminho mais adequado para 

se utilizar da multidisciplinaridade devida e retirar dos juízes a responsabilidade de resolver 

tais questões, uma vez que, decidir em matéria ambiental requer mais que conhecimento 

jurídico. A faculdade de Direito não abarca todas as competências devidas que o jurista deve 

ter, para pelo menos conseguir entender os problemas ambientais.  

A figura única do juiz é insuficiente para conseguir decidir de maneira mais 

sustentável. Para entender as causas ambientais, Engenheiros, biólogos, e uma série de outros 

profissionais são importantes, para dar uma visão mais técnica, indo além dos códigos e 

procurando entender os problemas com profundidade. 

Se conseguirmos entender o que seja Sustentabilidade e como aplicar nas causas 

jurídicas, a flora e a fauna, o bem estar humano e social, estará assegurado no futuro. Ainda 

não conscientizamos dos impactos de nossas decisões e ações. O judiciário tem o dever de se 

aprimorar ou ate mesmo, entregar para arbitragem especializada a resolução dos conflitos que 

chegam a ele.   

Arbitragem 

A arbitragem é um método heterocompositivo de resolução de conflitos, ou seja, quem 

decide é um terceiro e não as próprias partes. Esse procedimento se assemelha a figura do 

juiz, porem é diverso, não possui as formalidades processuais e a aplicação da arbitragem se 

da sobre casos em que necessita conhecimento técnico do assunto, pois o arbitro tem 

conhecimento técnico na área que o conflito versa. 

Segundo Carmona, a arbitragem pode ser conceituada como:  

[...] uma técnica para solução de controvérsias através da 

intervenção de uma ou mais pessoas que recebem seus poderes de 

uma convenção privada, decidindo com base nesta convenção, sem 

intervenção do Estado, sendo a decisão destinada a assumir eficácia de 

sentença judicial. (CARMONA, 1993 apud SARTORI, 2011, p.7). 
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No mesmo sentido Frangetto profere: 

 

 A finalidade da arbitragem está ligada à possibilidade de a 

solução da controvérsia poder decorrer de um processo de 

convencimento de um terceiro (que não seja representante do Poder 

Judiciário no exercício de sua função estatal) que, segundo a vontade 

manifestada das partes, foi identificado de comum acordo, como 

sendo a pessoas adequadas para ser o julgador que elegem a resolução 

da causa. (FRANGETTO, 2006, p.5). 

 

A arbitragem figura-se como Justiça Privada, em que a decisão não é proferida por um 

juiz. Ora, é de se pensar porque o Estado (detentor do monopólio da resolução dos conflitos) 

admite, e ate criou uma lei autorizando e regulando a instituição da arbitragem. A causa 

primeira que nos vem à mente é sobre o numero muito grande de processos no judiciário, mas 

há também o fator técnico de muitos casos que chegam aos tribunais e os juizes não 

compreendem. 

A decisão arbitral tem o mesmo peso que a decisão do juiz. O artigo 475-N do Código 

de Processo Civil, em seu inciso IV, elenca a sentença arbitral como título executivo judicial. 

Do referido artigo extraímos que o Estado cedeu ao arbitro no exercício de sua função poderio 

decisório na qual o Estado é o detentor. Isso demonstra a importância que a arbitragem tomou 

com o advento da referida lei que o regula. 

Se olharmos para o particular que possui acesso a arbitragem pode-se destacar que ela 

traz inúmeras vantagens para quem a recorre. Sartori (2011, p. 7) nos diz em relação a isto: 

A arbitragem apresenta importantes vantagens com relação à 

via judicial de resolução de conflitos, tais como: a especialidade do 

árbitro; a celeridade, já que a lei não prevê recurso no curso do 

procedimento como ocorre com as decisões que são levadas ao 

judiciário; o menor custo; dentre outras. 

 

Aspectos históricos da arbitragem 

Desde a antiguidade o homem utiliza a arbitragem, mesmo assim ela não mudou ao 

longo dos anos. Desde então o arbitramento tem sido feito por um homem de bem, ou seja, 
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uma pessoa que goza de confiança das partes e sobre a permissão delas resolve o conflito. 

(SCACIOTA, 2013)  

A arbitragem tem raiz nos primórdios do Estado, onde o mesmo nem existia, podemos 

dizer que ela foi o cordão umbilical do Poder Jurídico que o Estado goza hoje. Afinal, 

conflitos existem desde que Seres Humanos existem, e sendo assim, como sempre houve a 

necessidade de um método para resolver conflitos, nesse cenário à arbitragem surgiu. 

Como diz José Cretella Neto (2009, p. 5):  

Para entender a evolução da arbitragem através da História é 

preciso relembrar que, nos primórdios da Historia humana inexistia o 

conceito de “Estado”, sendo, o poder concentrado nas mãos do 

monarca e de classes de nobres, sacerdotes e funcionários 

encarregados da administração do reino. De sorte, que as pendências, 

os litígios se resolviam na força física, prevalecendo o regime da 

vingança privada não regulamentada e da autotutela. Na seqüência 

veio a fase da autocomposição, mais ainda sem uma figura reguladora, 

ou seja, se o cumprimento da composição efetivada entre as partes não 

fosse cumprido, ainda se recorreria à força. 

 

 Com o tempo a figura do Estado foi tomando forma e cada vez mais sendo 

centralizada, o uso da força continuou e as decisões não deixaram de ser arbitrarias. Nesse 

cenário surgiu a figura do árbitro, como um terceiro de boa índole, que seja capaz de julgar 

com justiça os conflitos, deixando a violência de lado. 

Ainda segundo José Cretella Neto (2009, p. 6): 

 A partir de determinado momento, criou-se a figura do poder 

central, figura semelhante ao conceito de Estado, que avocou para si o 

poder de punir, porém, como é cediço, de forma no mais das vezes, 

arbitrária e unilateral. A desconfiança desse poder central e déspota 

levou os particulares a nomearem terceiros, pessoas dignas de 

confiança para decidirem à controvérsia. Surgiu a figura do árbitro. 
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Pode-se extrair que desde os primórdios a arbitragem foi utilizada como válvula de 

escape das mazelas do Estado. Na antiguidade era usada para os particulares fugirem das 

decisões arbitrárias e injustas, e nos dias atuais, da demora demasiada e até mesmo das 

decisões eivadas de retórica, mas vazias de justiça. 

 Exemplo disto advém desde a antiguidade, na Grécia antiga o procedimento arbitral 

coexistiu com o processo estatal, até o século II a.c, a idéia da época que remonta ate os dias 

de hoje era que o árbitro possuía a equidade, enquanto que o juiz se apegava a lei 

(SCACIOTA,2013). E como esse paradigma imperava, as pessoas acabavam recorrendo ao 

procedimento arbitral por achar mais justo. 

No Direito Romano a Arbitragem era efetuada como uma extensão dos poderes do 

juiz, e poderia atingir qualquer direito disponível, era a chamada just lia bonae fidei 

(SCACIOTA, 2013). Podemos dizer que nesse período as “sentenças arbitrais” possuíam os 

mesmos poderes que nos dias de hoje, eram “títulos judiciais”, esse era o caráter das decisões 

dos árbitros, não se diferenciavam dos juizes. 

A prova de que a Arbitragem era utilizada por Gregos e Romanos são as passagens 

literárias de Cícero e Sêneca. Citando Antonio Sodré reiteramos a interessante distinção entre 

o juízo arbitral e o juízo togado, realizada por Cícero, no Pro Roscio Comoedo: “uma coisa é 

o julgamento, outra uma arbitragem... vem-se a julgamento para perder ou ganhar todo o 

processo, toma-se árbitros com a intenção de não perder tudo ou não ganhar tudo”. (SODRE, 

2008, apud SCACIOTA, 2013, p. 53).  

Nessa mesma época havia a figura do Pretor e do Árbitro, sendo o Pretor figura do 

Estado e o árbitro possuía caráter privado. Porem o Pretor concedia ao arbitro a tarefa de 

decidir os conflitos sendo tais decisões irrecorríveis. A Arbitragem ganhou relevância com o 

decreto do Imperador Justiniano, na qual permitia que executasse a parte que descumpria o 

laudo arbitral, pois somente a exeqüibilidade era bona fidei, assim a arbitragem ganhou 

autonomia e eficácia executiva (CAHALI, 2012). 

Na Idade Média a figura do Estado era centralizada na Igreja Católica, com as 

Invasões Bárbaras na Europa a solução dos litígios passou a ser privada (SCACIOTA, 2013), 

tirando a figura do Estado (Igreja Católica), do monopólio sobre as decisões dos conflitos da 

sociedade da época.  

 

Arbitragem - Aspectos procedimentais 
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A Arbitragem  

 

A lei 9.307/96 estabelece os procedimentos para a efetuação da Arbitragem. O artigo 

1º estabelece que a Arbitragem só possa ser aplicada sobre direitos disponíveis, sobre isto 

explanaremos com mais acuidade no próximo capitulo, mas desde já expomos que isso tem 

"caído por terra" na área ambiental. 

O artigo 2º dá às partes a escolha em optar por um julgamento de direito ou de 

equidade, alem de poder dispor livremente acerca das regras a serem aplicadas, desde que não 

violem os bons costumes e a ordem publica.  Scaciota (2013, p.62) a respeito disso nos diz: 

O julgamento por equidade na arbitragem pressupõe a primazia 

da justiça sobre a lei. Evidentemente que tal não importa em 

julgamentos afastados do Direito ou da lei, porém, a busca do árbitro 

será pelo justo, pela decisão mais próxima do correto no sentido 

amplo da palavra. Tanto no julgamento por equidade como no 

julgamento com base no direito escrito, o que se busca é a justiça, e da 

mesma forma, tanto em uma situação, como a outra a decisão deve ser 

fundamentada, sob pena de nulidade. 

 

É um pouco estranho outorgar a possibilidade de aplicação da "equidade" num 

procedimento de caráter puramente técnico, mas a lei o faz. O que evidencia que a arbitragem 

possui os mesmos contornos que o julgamento de um juiz togado. Ambos, juiz e arbitro, ao 

figurarem como aqueles que solucionaram o conflito, podem fazer uso daquilo que extrapole 

os códigos e os manuais técnicos: a justiça. 

É claro que o uso da equidade não é arbitrário, ensejado de qualquer forma e passível 

de aplicação. Deve ser fundamentado, como qualquer decisão baseada em parâmetros técnicos 

ou normativos, demonstrando o raciocínio desenvolvido por quem decidiu, e a forma como o 

mesmo pretendeu resolver o conflito. 

O Processo Arbitral é facultativo, pois a aplicação da Arbitragem foi abolida no Brasil 

em 1866. Vale destacar que mesmo se o procedimento arbitral estiver embasado na lei, é 

através da clausula compromissória que as partes indicam os requisitos do procedimento 

efetuado (sede da arbitragem, árbitro ou câmara escolhida, direito a ser aplicado, etc.) 

(CAHALI, 2012).  
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Na arbitragem também há a possibilidade de haver tentativa de acordo por meio da 

conciliação, em relação a isto Antonio Sodré nos diz que: a conciliação é tentada pelo árbitro, 

na audiência e que são chamadas às partes, sendo certo que se perceber a possibilidade efetiva 

de conciliação poderá adiar o procedimento por horas ou dias (SODRE, 2008, apud 

SCACIOTA, 2013, p. 62). 

Caso haja acordo o artigo 28 da lei 9.307/96 estabelece: "Se, no decurso da 

arbitragem, as partes chegarem a acordo quanto ao litígio, o arbitro ou o tribunal arbitral 

poderá, a pedido das partes, declarar tal fato mediante sentença arbitral". Neste caso a 

sentença arbitral será homologatória e terá eficácia de titulo executivo Judicial. 

Alias, quanto à Sentença Arbitral não cabe recurso, e nem é necessário homologação 

judicial. A parte vencida tem o dever de cumprir com a obrigação traçada na sentença, sob 

pena da outra parte executar a Sentença Arbitral pela via judicial. O Artigo 18 da lei de 

arbitragem nomeia os árbitros como juízes de fato e de direito, e descarta a possibilidade de 

recurso ou homologação de sentença arbitral pelo judiciário. 

No decorrer do procedimento arbitral os árbitros podem fazer uso de provas, o artigo 

22 da lei de arbitragem nos diz que: "Poderá o arbitro ou o tribunal arbitral tomar o 

depoimento das partes, ouvir testemunhas e determinar a realização de pericias ou outras 

provas que julgar necessárias, mediante requerimento das partes ou de oficio."   

O uso de provas como no processo civil e o poder dado também ao arbitro para 

realizar diligencias nesse sentido pode soar estranho, mas é necessário. Faz parte do processo 

"cognitivo" do arbitro, o mesmo deve ter a seu dispor todos os meios que o levem a conhecer 

com profundidade o conflito e seus efeitos e para isto recorrer ao uso de provas é devido. 

A doutrina estabelece com clareza quando diz: 

No procedimento arbitral, quando se protesta por provas, é 

salutar e de qualquer forma pertinente, requerer a produção de todos 

os meios de prova em direito admitidos por mais especial que sejam, 

pois na arbitragem, toda e qualquer prova é admitida, ainda que não 

seja uma prova tradicional no direito pátrio. Assim, se verifica que em 

relação à colheita e instrução das provas a função do árbitro é muito 

semelhante a do juiz togado. E da mesma forma, como se depreende 

da lei arbitral, e aplica à prova na arbitragem os mesmos princípios do 

ônus de prova. Destarte, em razão do não formalismo excessivo do 
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procedimento, e por não estar a árbitro preso ao que dispõe o Código 

de Processo Civil, realizar as provas da forma que melhor lhe 

aprouver, bem como determinar a realização de provas desconhecidas 

da legislação pátria (SCACIOTA, 2013, p. 69). 

 

 

Os árbitros 

O capítulo III, a partir do artigo 13 ao 18 da lei 9.307/96, lei da arbitragem, elenca 

especificidades em relação aos árbitros. O requisito para ser árbitro é ser capaz e ter confiança 

das partes. É interessante notar que a lei não exige nenhuma formação especifica. Pode haver 

mais de um arbitro nomeado, mas devem ser sempre em numero impar. 

Se for um tribunal ou uma câmara arbitral a decidir deve-se nomear o Presidente, pois 

é ele que terá o voto de minerva, se não houver votação será nomeado o mais idoso como 

Presidente. Outro árbitro a ter função especifica é o que desempenhará funções de secretário, 

sendo o Presidente que geralmente escolhe quem será. 

 No corpo de árbitros das câmaras arbitrais o mais comum é existirem árbitros com 

conhecimento jurídico, ao mesmo tempo em que os outros são especialistas nas áreas objeto 

da matéria. Num conflito que envolva questão relativa à Engenharia o arbitro será um 

Engenheiro, se for uma questão relativa à computação o arbitro será um técnico da área, em 

relação a conflitos ambientais o mesmo, e assim por diante (SCACIOTA, 2013). 

A respeito da especialidade do árbitro a doutrina diz: 

Realmente, é um importante atrativo deste método a 

possibilidade de se entregar o litígio a quem tem conhecimento 

específico da matéria objeto da controvérsia, ou seja, terá maior 

tecnicidade para apreciar a matéria, principalmente para questões 

pouco usuais na rotina dos tribunas (CAHALI, 2012, p. 78). 

 

O § 6° do artigo 13, da Lei de Arbitragem nos diz que: “No desempenho de sua 

função, o árbitro deverá proceder com imparcialidade, independência, competência, diligencia 

e discrição”. Isso demonstra que o legislador se preocupou em manter o arbitro idôneo, sem 

estar imbuído de qualquer elemento subjetivo que possa influenciar em sua decisão. 

A doutrina evidencia que: 
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Verifica-se que o árbitro deverá ser imparcial, a que isso não se 

credite postura de neutralidade e desatenção. A imparcialidade se 

consubstancia em uma reunião de qualidades intrínsecas ao julgador, 

como inteligência, moralidade, ética, capacidade de reunir em si 

qualidades excepcionais. Quanto à competência, o que se espera é que 

o árbitro tenha conhecimento, aptidão e, portanto, apto a dirimir a 

controvérsia a ele trazida. Não raro como dito, o árbitro é especialista 

na matéria discutida. A lei arbitral, os envolvidos no procedimento, e 

especialmente as partes, esperam e acreditam numa decisão proferida 

com qualidade e dotada de especificidade técnica. Deve ainda o 

árbitro ser diligente, tratando a causa sob sua responsabilidade, com 

todo o zelo, empenho e esforço na busca da verdade, de forma a 

alcançar a justiça (SCACIOTA, 2013, p. 73). 

 

 

Conforme se extrai da doutrina, ela vai alem da lei quando traça os requisitos 

subjetivos que devem ser considerados na escolha do árbitro. Não se leva em consideração 

somente o liame subjetivo que o arbitro possa ter com algumas das partes sendo amigo ou 

parente, mas também é necessário levar em consideração a competência técnica, a capacidade 

de ouvir e ate a postura ética do árbitro. 

O que se deve ter em mente é que o árbitro é um julgador, mas com natureza privada. 

Deve-se pensar na figura dele com a mesma visão que temos com a do juiz. A diferença é que 

Juizes possuem obrigatoriamente formação jurídica e devem ser aprovados em concurso (a 

não ser aqueles nomeados pelo quinto constitucional). 

O árbitro, no exercício de suas funções equipara-se a um funcionário publico, para os 

efeitos da legislação penal. Ou seja, o árbitro não é isento criminalmente de qualquer ato que 

pratique, e ao ser denunciado a lei penal lhe é imputada nos mesmos moldes que é para 

funcionário publico. Isso evita que o arbitro seja isento de responder a crime e que não tenha 

sua atuação bem definida. 

Outro fator positivo é que a arbitragem não possui a possibilidade de apreciarem 

reiteradamente às decisões através de recursos, figurando assim como uma espécie de única 

instância, onde a decisão emanada se convalida por apreciação única. 
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A doutrina corrobora isso dizendo: 

O julgamento arbitral se faz, em regra, em instância única, ou 

seja, sem a possibilidade de recursos. Querendo, as partes podem 

estabelecer um julgamento colegiado, mas este acompanha o 

procedimento desde seu início, e não em instância recursal. Ademais, 

no pressuposto de que as partes escolheram as pessoas mais 

habilitadas para o exame daquela questão, como lhe é facultado, e na 

perspectiva de terem os eleitos se dedicado intensamente ao estudo e 

solução do conflito, não se justifica pensar em instância recursal. 

(CAHALI, 2012, p. 78) 

 

 

A APLICAÇÃO DA ARBITRAGEM NA SEARA AMBIENTAL 

A arbitragem é aplicada sobre conflitos que tem como núcleo direitos patrimoniais 

disponíveis, ou seja, conflitos que ensejam algum dano material. A Arbitragem como é feita 

por pessoas com formação técnica capaz de auferir o dano, sempre fora utilizada nesse 

sentido. Em tais conflitos não basta ter o conhecimento jurídico, quem decide tem que ser 

necessário entender as minúcias do dano para levantar uma indenização "justa". 

O meio ambiente é caracterizado pela Constituição como um direito indisponível, ou 

seja, pertencente a toda coletividade e não a algum particular. Ninguém tem direito de 

propriedade sobre rios e lagos, mas todos podem usufruir de ambos. Esse caráter embora 

possa ter contornos quase "poéticos", traz uma característica indefinida, afinal, se o meio 

ambiente é de todos quem é o dono quando ele necessita de proteção e cuidado? 

O artigo 1º da lei de arbitragem (lei 9.307/96) estabelece que: “as pessoas capazes de 

contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais 

disponíveis”. Eis ai o paradigma que alicerça a aplicação da arbitragem no âmbito nacional e 

para alguns impossibilita a aplicação da arbitragem na área ambiental. 

Maria Betânia (2011, p.95) expõe que: 

O Brasil, apesar da doutrina ainda ser escassa sobre o tema, 

alguns autores vem se posicionando no sentido de admitir a 

arbitragem em matéria ambiental. Isso não significa a disponibilidade 

do direito ao meio ambiente, significa, apenas, a possibilidade de se 
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dispor de certas questões, especialmente, no que tange ao âmbito da 

responsabilidade pelos danos causados ao meio ambiente, quando o 

caráter patrimonial da relação em conflito fica mais evidente. O 

direito ao meio ambiente continua sendo indisponível, mesmo porque 

se trata de um direito difuso, cujos titulares são indeterminados, 

pertencendo a toda coletividade e não a uma pessoa individualmente. 

 

A autora traz possibilidades para a aplicação da arbitragem na área ambiental sem ferir 

o que versa a norma. Embora se trate de dano ambiental em alguns conflitos pode haver um 

terceiro (dono de alguma plantação, por exemplo), que sofreu um dano (causado por um 

derramamento de óleo), e que necessite de reparação de seu dano. 

Veja que o dano foi ao meio ambiente, mas como estão inseridos em propriedade 

particular, fazem parte dela e pertencem ao proprietário. A arvore em si é um bem público 

indisponível, ate mesmo o proprietário não pode cortá-la sem autorização do IBAMA, mas se 

a mesma esta inserida em alguma propriedade é justo que o dano provocado enseje 

indenização ao proprietário. Ainda mais se tratar de arvore que produz fruto e o proprietário é 

produtor rural. 

É de fácil constatação que a lei não abarcou tais possibilidades e ficou a cargo da 

doutrina traçar tais parâmetros. Dizer simplesmente que a arbitragem só pode ser aplicada 

sobre direitos disponíveis negligencia um rol de conflitos que podem ser solucionados de 

maneira mais justa com a arbitragem. 

Aplicar a arbitragem no direito difuso ao meio ambiente não fere norma constitucional 

alguma, antes se coaduna com os princípios da prevenção, precaução e do desenvolvimento 

sustentável, princípios estes inseridos na Constituição e que regem o Direito Ambiental. 

Também vale lembrar que a aplicação da arbitragem corrobora com o principio da 

participação, pois as próprias partes escolhem quem resolvera a questão (SARTORI, 2011). 

Existem diversas possibilidades que as legislações ensejam e que na maioria das vezes 

não se utilizam à arbitragem para ensejar tais procedimentos: 

As expectativas de aplicação da arbitragem para as relações de 

cunho ambiental no Brasil crescem quando, relacionado-a à 

circunstância de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta 

(TAC), previsto na lei da Ação Civil Pública; Termo de compromisso 
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(Previsto no Decreto regulamentador da Lei de Crimes Ambientais) e 

na transação penal das infrações penais de menor potencial ofensivo 

(objeto de regulamentação na Lei dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais), verifica-se ser possível desvincular a ordenação dos 

assuntos ambientais de uma necessária apreciação estatal em fase não 

homologatória. (FRANGETTO, 2006, p. 62). 

 

 

Ora, um termo de ajustamento de conduta pode ser objeto de apreciação arbitral, ate 

mesmo porque, elementos técnicos podem levar a definir melhor o que se pode fazer para 

reparação do dano ambiental. A recuperação de áreas degradadas e a limpeza de rios e lagos 

são exemplos de ações ensejadas por técnicos da área ambiental e não por legislação, afinal, 

não há como definir a melhor forma de reparação de danos, porque cada um possui 

características diferentes. 

A possibilidade de aplicação da arbitragem na área ambiental não advém somente da 

doutrina. SARTORI (2011, p. 96) nos dá um exemplo: 

A Lei n. 9.433/97, Lei de Recursos Hídricos trouxe a figura da 

arbitragem administrativa, atribuída a agencia e ao comitê de bacias, 

que poderão arbitrar conflitos de uso da água. O conflito extrajudicial, 

neste caso, não envolve a disponibilidade do bem ambiental, mas 

apenas o direito a seu uso. Nesse sentido, Machado aduz que: “o 

arbitramento dos possíveis conflitos de água não será feito somente 

pelo Poder Judiciário, mas passa a ter instâncias administrativas 

anteriores as do próprio sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos”. 

 

O exemplo é claro, dentro do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos há o instituto da arbitragem administrativa, o que possibilita que as questões sejam 

"julgadas" por pessoas especialistas ao invés de adentrar na fila dos processos em algum 

tribunal. O correto gerenciamento do uso da água é tão importante que requer um cuidado 

especial, afinal, existem conflitos nesta área que não podem esperar a morosidade processual. 
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A própria lei diz que a arbitragem só pode ser aplicada sobre direitos disponíveis e ela 

mesma dá a possibilidade de aplicação contraria. Ou os Legisladores não sabem o que fazem, 

ou não possuem conhecimento holístico de toda normatividade ambiental. Nenhum 

ordenamento pode se contradizer, sob pena de ser anulável decisões judiciais baseadas em tais 

artigos. 

Um exemplo de aplicação da arbitragem a nível internacional esta na existência da 

Corte Internacional de Arbitragem e Conciliação Ambiental, criada no México em novembro 

de 1994, e atualmente sediada no México e em San Sebastian, Espanha, que conta com a 

participação de 28 juristas de 22 países, inclusive do Brasil (SARTORI, 2011). 

Sendo assim, se o Brasil faz parte de uma Corte Internacional de Arbitragem e elenca 

em algumas legislações a possibilidade de aplicar a arbitragem na área ambiental, porque não 

fazê-lo? 

Sustentabilidade como um Direito Fundamental 

Para se validar no seio da Sociedade a Sustentabilidade deve estar inserida num dos 

Institutos mais importantes: o Direito. Se o ordenamento jurídico absorver e os juizes 

entenderem, o bem estar não só do homem, mas do meio ambiente ganhara destaque e 

começara a entrar na pauta da vida em sociedade e provocará a necessária regulação social. 

Isto tem se tornado uma realidade no Brasil porque a Sustentabilidade adquiriu 

contornos de princípio jurídico inserido na própria Constituição. Alem disto após os 

Ordenamentos Jurídicos internacionais colocar a Sustentabilidade em sua pauta, 

principalmente a Organização das Nações Unidas, os paises signatários, como o Brasil, 

passaram a adotar a mesma postura. 

A primeira face da Sustentabilidade é como principio: 

Compreender a sustentabilidade como um princípio 

constitucional não somente ambiental, mas interdisciplinar, 

notadamente social, empresarial e econômico, constitui uma tarefa da 

teoria jurídica contemporânea, em busca da efetividade das idéias que 

gravitam no entorno do Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, 

busca-se evidenciar a sustentabilidade em seu caráter sistêmico-

constitucional, o que implica uma compreensão interdisciplinar desse 

princípio basilar não somente no viés ambiental, mas também na 

perspectiva econômica e social, numa visão que se quer integrada a 
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esses âmbitos, quando alçados ao plano constitucional (ARAUJO e 

COELHO, 2011, p. 1). 

 

A Sustentabilidade está ligada ao principio da Dignidade da Pessoa Humana em nosso 

ordenamento. Isso porque a ética proposta pela Sustentabilidade vai de encontro a ética que 

figura como núcleo de sentido da dignidade humana. O bem estar do meio ambiente também 

é um dos agentes capazes de promover o bem estar do homem e é ai que a sustentabilidade 

começa a ganhar contornos constitucionais. 

A construção do ramo do Direito Ambiental inserido na Constituição (e que levou o 

Brasil e ser o primeiro país do mundo a colocar em seu texto Constitucional o dever de 

preservar o meio ambiente), deu bases para que a sustentabilidade também ganhasse caminho 

no ordenamento jurídico. 

Seria dicotômico que a Constituição Brasileira, tendo como núcleo fundamental a 

dignidade da pessoa humana, não viesse a abarcar a preocupação ambiental em seu seio 

normativo. Digo isto porque a preocupação com o meio ambiente está totalmente ligada à 

preocupação do homem com ele mesmo. Ainda há o paradigma que a forma de vida que a 

tecnologia proporciona ira suprir todas as necessidades humanas e que nenhum conflito 

surgirá. 

Se a sociedade não obtiver limites, se autodestrói. Umas das coisas que o Direito busca 

é isso: promover a paz social e o bem estar de todos, sem distinção de raça, credo, ou qualquer 

preconceito que possa existir, abarcando essa e as futuras gerações. Mas como efetuar tal 

objetivo sem ter a sustentabilidade como paradigma jurídico-constitucional? 

Propõe-se que a Sustentabilidade verse como um principio constitucional, como tem 

se evidenciado no Brasil, porque o Judiciário, como uma das esferas do poder, é regulador da 

sociedade, detentor do poder estatal de resolução de conflitos e deve ter a competência e a 

humildade devida, para entender que nem todos os conflitos que chegam a ele devem ser 

tratados da mesma forma. 

A doutrina caminha no mesmo sentido quando nos diz: 

Um dos aspectos de estruturação do Estado Democrático de 

Direito, consiste, por isso, na elaboração constitucional de um modelo 

de efetivação jurídica do desenvolvimento sócio-ambientalmente 

sustentável, que, nascido do discurso econômico, gerencial, 
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administrativo e ecológico, deve assumir o status de linguagem 

normativa constitucional (COELHO e MELLO, 2011, p. 12). 

 

A Constituição deve falar a linguagem da Sustentabilidade, e a partir dai, a mesma 

ganhará contornos de direito fundamental, e balizará todas as decisões emanadas dos 

tribunais. O desafio da Sustentabilidade não tem como ser enfrentado a partir de uma 

perspectiva teórica que desconsidera as dimensões culturais e éticas no processo de tomada de 

decisão o qual, por sua vez, será supra-individual (ROMEIRO, 2001, apud ARAUJO e 

COELHO, 2011). 

O núcleo de conflito quando se utiliza a Sustentabilidade esta no condão ético que 

define o que seja Desenvolvimento Sustentável. A fusão entre Desenvolvimento e 

Sustentabilidade foi como juntar dois pólos opostos de um imã: as forças de ambos irão tentar 

se repelir. Sendo assim, é necessário entender como funciona essa engrenagem conceitual 

montada pelos estudiosos da área e que tem sido ao invés de objeto de solução, ferramenta de 

conflito. 

 

ARBITRAGEM COMO CAMINHO PARA A SUSTENTABILIDADE 

Paradigmas do Direito 

O Direito processual é o ramo que procedimentaliza todo o sistema jurídico. Visa 

organizar a forma como se deve acessar a justiça. Mas o que tem ocorrido é um engessamento 

de tal acesso, um numero muito grande de procedimentos tais como os recursos, que ensejam 

um prolongamento do tempo de vida do processo e obriga ao juiz por diversas vezes analisar 

cada questão suscitada.  

O numero de processos no judiciário tem sido muito grande, e a Justiça que se almeja 

acaba se deteriorando com o tempo, existem diversos conflitos que precisam de certa urgência 

na sua resolução, mas que ao chegar ao sistema jurídico encontra tanta burocracia, que ao 

invés de acabar, acaba aumentando suas conseqüências. 

O curso de Direito ao invés de desenvolver um senso critico aos juristas, mergulham 

os alunos num universo tão grande de leis, que decorar passa a ser mais importante que 

entender e criticar o que é devido. Há um aprisionamento da atividade de pensamento e um 

culto ao saber decorado da lei. O jurista que sabe diversos artigos de lei encontra status no 

meio. Aqueles porem que se levantam e apontam algum erro são apedrejados pelos colegas.  
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Juízes devem ter um "feeling", certa sensibilidade ao conhecimento transdiciplinar que 

ultrapassa os códigos e encontra seio nas mazelas da sociedade. Deve ter coração aberto a 

entender o ser humano, sua vida, seus anseios e suas necessidades. Deve ter paciência e 

parcimônia quando trata de cada caso, e decidindo como se o mesmo fosse o único.  

Porem, juízes em nossa sociedade hoje são pedras emocionais, enciclopédias 

ambulantes de artigos normativos decorados, são detentores de um poder que pode mudar a 

vida de muitos, mas que tem sido usado para fomentar o que a lei, mesmo não abarcando tudo 

que precisa, quer que ocorra. 

É muito mais fácil tratar os conflitos como produto de uma fabrica do que pensar o 

que há de singular em cada um deles. Os céticos dizem que o judiciário esta abarrotado de 

processos e que não há tempo para fazer isto. Ora, a partir do momento que o Judiciário, 

poder que o Estado possui, chama para si toda a resolução dos conflitos da Sociedade, ele tem 

o dever de tratar da forma devida os problemas. Afinal, o juiz não pode se eximir de emanar 

uma decisão. 

O jurista Reale (2005 apud SARTORI, 2011, p. 92) assevera que: 

 

 Com razão foi dado realce aos empecilhos de uma legislação 

processual obsoleta, que propicia recursos e expedientes que solertes 

advogados convertem em instrumentos táticos de incabíveis e 

condenáveis delongas; à carência nos órgãos judiciários de meios 

eletrônicos que a técnica de comunicação atualmente predomina nos 

domínios empresariais, prevalecendo ainda antigas praxes cartoriais; à 

crise do ensino jurídico que impede a rápida seleção de juízes à altura 

de sua missão, com acabrunhantes lacunas nos quadros de 

magistratura; à revisão e a atualização da organização judiciária, 

graças à autonomia que a Constituição confere ao Judiciário; à 

condigna remuneração compatível com a alta missão confiada aos 

magistrados, obedecidas, porém, as possibilidades financeiras do 

Poder Executivo, e sem se criarem diferenças gritantes em conflito 

com o que é pago a seus auxiliares. 

 

A natureza do Dano Ambiental 
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Uma das raízes da aplicação da Arbitragem na área ambiental está na natureza do 

Dano Ambiental. Se ele possui caráter de Direito Privado sua resolução está ligada ao mero 

ressarcimento. Mas se o dano refere-se ao Direito Público possui algumas peculiaridades, pois 

o meio ambiente é um bem público e deve ser tratado como tal. 

A doutrina expõe: 

Na tentativa de classificar o bem jurídico ambiental como 

publico ou privado, poder-se-á recair no equivoco de tratá-lo somente 

por seu domínio (domínio de um bem, cuja titularidade do direito 

respectivo não se resume à pessoa física ou privada, já que todos são 

titulares do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado). 

Assim é necessária uma ponderação, caso a caso, para verificar qual a 

natureza jurídica do bem, que parece difusa, admitindo o regime de 

direito público em certas situações, e o de direito privado em outras. 

Portanto, trata-se de um regime que intercala ambos (o publico e o 

privado) conforme os limites do uso exclusivo do bem ambiental à 

prestação da função jurídica ambiental (regime que por ser tanto 

publico quanto privado, envolve interesse difuso). (FRANGETTO; 

2006, p 37). 

  

Mesmo o meio ambiente sendo considerado pela doutrina como um direito publico 

tem sido tratado de maneira diversa de sua natureza, digo isto porque os conflitos ambientais 

têm sido “resolvidos” pelos tribunais com o advento do pagamento dos danos. Ora, como se 

aufere o valor de uma arvore sendo ela um ser vivo? 

Nesse sentido a doutrina nos diz: 

 

A proteção ambiental é um case e os desafios do direito 

ambiental estabeleceram fronteiras e conceitos de lei. Ela atravessa 

distinções e dicotomias, como direito privado versus público, e 

interesse privado versus público. Isto resulta do fato de questões 

ambientais, simplesmente, não poderem ser reduzidas apenas aos 

interesses privados ou públicos. Na verdade, estas questões constituem 

os interesses privados e públicos. De uma maneira geral, os interesses 
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ambientais são difusos, coletivos e fragmentados. Porém, o fato destes 

interesses serem difusos, fragmentados e até mesmo coletivos não 

precluem os mesmos em também criar os direitos individuais. 

(FRANGETTO, 2006, p. 38). 

 

A “reparação de danos” que tem sido feita nestes casos não visa reparar o dano em 

si, ou seja, por maior valor que seja pago a arvore não voltara a “funcionar”.  As sanções 

previstas na Lei 6.514/08, Lei de Crimes Ambientais, não visam o bem estar da flora e da 

fauna. Vejamos as sanções que a legislação supra citada prevê: 

Artigo 3º: As infrações administrativas são punidas com as 

seguintes sanções: 

I-advertência; 

II-multa simples; 

III-multa diária; 

IV-Apreensão dos animais, produtos e subprodutos da 

biodiversidade, inclusive fauna e flora, instrumentos, petrechos, 

equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; 

V-destruição ou inutilização do produto; 

VI-suspensão de venda e fabricação do produto; 

VII-embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas; 

VIII-demolição de obra; 

IX-Suspensão parcial ou total das atividades; e  

X-restritiva de direitos. 

 

Ao ler o artigo acima identificamos claramente que nenhuma sanção que a lei 

estabelece, se baliza por aspectos que envolvam tão somente o bem estar do meio ambiente. A 

primeira ferramenta usada e já mencionada é o dinheiro. A pena de multa tem caráter de 

consternar o patrimônio de quem incorre na pena da lei, mas em nenhum momento promove a 

recomposição efetiva do dano. 

Vamos imaginar uma floresta incendiada. Qual a sanção que vise recompor por 

completo o dano? Multa? Embargo da obra que se queira construir? Ou reflorestamento, 
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obrigação de restaurar toda a flora presente no local desmatado e que prejudicou imensamente 

a fauna que ali habitava? 

Esse primeiro paradigma deve ser quebrado: Que o dano ambiental é ressarcido com 

dinheiro, e que os conflitos ambientais cessam com a pena de multa. Para o agente que 

promoveu o dano pode ate ser, mas para o meio atingido não. Diante disso evidenciamos que 

juizes não têm a competência devida por não terem a visão do conflito em toda sua 

necessidade. 

Sendo assim, pelo objeto do conflito: o meio ambiente, que abarca vida e não pode ser 

resolvida por paradigmas capitalistas, deve ser tratada como um Dano de Direito Publico com 

caráter especial, e que deve ser resolvido por quem consegue conhecer o dano, a partir 

também do ponto de vista da flora e da fauna atingidas. 

As sanções elencadas pela norma são insuficientes para resolver o conflito ambiental 

como um todo. As considero como fruto de um pensamento retrograda que persistiu no 

Direito ate hoje e que precisa ser repensado. Afinal, o ordenamento não apenas serve como 

aquele que soluciona os conflitos, mas traça inúmeros outros aspectos da vida em sociedade, o 

aspecto educativo, ético, sociológico são alguns deles que precisam também ter seus papéis 

acertados. 

Morosidade dos Tribunais 

Algo a se pensar é a necessidade de urgência nos tramites processuais em relação aos 

conflitos ambientais. A flora e a fauna não esperam que o juiz entenda a minuciosidade 

técnica que ele acha que precisa para deferir uma autorização de limpeza da enseada. Os 

cardumes de peixes desconhecem a necessidade humana inserida nos códigos. 

O fogo que alastra por milhares de hectares de terra não pode esperar a analise de um 

pedido liminar. O direito processual não possui ferramentas eficazes de cognição rápida e 

eficaz. Isto se dá ate pela falta de conhecimento técnico do juiz e o "medo" de decidir sobre o 

assunto que desconhece. 

Com bastante clareza, a doutrina expõe que: 

Pode-se apontar como benefício do procedimento arbitral a sua 

rapidez, principalmente ao se tomar como paradigma o processo 

judicial. Enquanto a "taxa de congestionamento" de nossos tribunais 

aponta um prazo demasiadamente longo para o trânsito em julgado de 

uma sentença judicial, a Lei de Arbitragem estabelece que o 



254 

 

 

 

procedimento arbitral deva encerrar em seis meses após a instituição 

da arbitragem, embora as partes, árbitro e os regulamentos das 

câmaras arbitrais possam dispor de forma diversa. 

Certamente, para questões extremamente complexas, com 

tumultuada instrução ou inúmeros incidentes, pode o procedimento vir 

a ser mais demorado. Porém, estimativas feitas entre as instituições de 

arbitragem demonstram que, na média, mesmo para arbitragens com 

certa dificuldade, o prazo para a solução gira em torno de um ano. De 

qualquer forma, sempre haverá necessidade de fixação do termo final 

da arbitragem (por lei ou pelas partes), afastando o risco de se 

eternizar o procedimento. (CAHALI, 2012, p. 78) 

 

 

A arbitragem não é mais célere devido a ter um procedimento mais rápido, mas porque 

a própria lei que regula a Arbitragem estabelece um prazo máximo de seis meses para a 

resolução do conflito. A demora na arbitragem pode se dar na analise e coleta de elementos de 

prova, porque aqui, ao contrário dos tribunais, não há a necessidade de cumprir diligencias 

muito longas. 

Nesse sentido Cahali (2012, p. 78) também nos diz:  

Ainda, pode-se apontar a flexibilidade do procedimento da 

arbitragem como um dos pontos positivos deste método. O 

procedimento arbitral, realmente, é pragmático. Com efeito, pela sua 

abrangência a toda e qualquer situação, as regras estabelecidas no 

Código de Processo Civil, e procedimentos cartorários no Judiciário, 

geram a necessidade prática de uma série de atos, protocolos, 

providências, cumprindo inúmeras formalidades, até para segurança 

do jurisdicionado. Já na arbitragem, o foco maior é a solução da 

matéria de fundo, e assim, há maior informalidade nas providências 

para se alcançar o objetivo: solucionar a controvérsia. 
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A arbitragem possui trâmites extremamente mais rápidos e céleres. Alem de ser 

composta por pessoas que tem conhecimento na área e conseguem auferir, não em aspectos 

financeiros, mas sobre a ótica do meio ambiente em si que sofre o referido dano. 

Temos consciência quando vemos que: 

Os conflitos que envolvem os recursos ambientais 

conglomeram peculiaridades como a existência de impactos diretos ou 

indiretos de determinadas atividades socioeconômicas, como 

consequências destas ações surgem características negativas ao 

ambiente natural como: degradação e desequilíbrio; ameaças à 

sustentabilidade de áreas físicas, de bens coletivos e de recursos 

naturais escassos; além da extinção de espécies da biodiversidade. 

Ribeiro (1995 apud BRITO et al, 2011, pg.54). 

 

Natureza do Conflito ambiental 

Como já mencionado, o conflito ambiental possui peculiaridades que os outros não 

tem. Sendo assim, é necessário fazer breve reflexão sobre tal questão que é negligenciada 

pelos tribunais. Afinal, se não haver entendimento a respeito do conflito, propor resolve-lo é 

um tanto utópico. 

Primeiramente a doutrina faz distinção do que seja problema ambiental e conflito 

ambiental: 

O problema ambiental é uma situação em que há risco, dano 

social ou ambiental, porém, não há reação ativa por parte dos 

atingidos ou de outros atores da sociedade civil frente ao problema. 

Enquanto que o conflito socioambiental se refere a uma situação em 

que há confronto de interesses representado em torno da utilização ou 

gestão do ambiente. Portanto, pode-se afirmar que um conflito 

socioambiental implica em uma situação em que um ator social se 

encontra em oposição consciente a outro ator, a partir da ocasião em 

que se definem objetivos incompatíveis que conduzem ao embate de 

opiniões e de interesses (BRITO et al, 2011, pg. 55). 
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A sociedade é permeada de diversos problemas ambientais, mas a partir do momento 

que alguém se da conta dele, logo se transforma em um conflito ambiental e passa a necessitar 

de alguma solução. É interessante notar que o conflito surge quando o problema ambiental 

ganha contornos que extrapolam o mero dano ao meio ambiente, mas sim requerem uma 

atividade do estado. 

O que caracteriza o conflito é a tensão surgida entre atores sociais, que buscam 

objetivos diferentes. Se por um lado existem aqueles que cultuam o desenvolvimento a todo 

custo, no outro estão aqueles que defendem o bem estar ambiental. Equilibrar os interesses e 

definir a melhor solução que atenda a todos é o desafio que o Direito se propôs, mas muita das 

vezes não tem atingido. 

É necessário conseguir identificar os interesses, estratégias, poderes e vulnerabilidades 

que os atores sociais possuem, para melhor traçar a possível trajetória da solução mais justa 

(Brito et al, 2011). A justiça social ganha outros contornos e se transforma em justiça 

socioambiental, o que traz outro ator na relação: o meio ambiente. 

Embora inerte, o meio ambiente requer atores que o protege. É triste pensar que os 

problemas só chegam a solução quando alguém se dá conta e se movem em resolve-lo. A 

dimensão do Brasil é continental e nem todo dano chegara ao conhecimento humano. 

Centenas de animais estão em extinção e não podem esperar que alguém se lembre deles. 

Os efeitos que os conflitos ambientais causam vão alem de prejuízo humano. 

Produções agrícolas são prejudicadas pelo desmatamento e a falta de chuvas, com isso ha um 

aumento da migração populacional e um impacto social em conjunto. Conflitos ambientais 

surgem devido a ação do homem na qual gera desequilíbrio ambiental. 

É interessante notar que os conflitos ambientais abarcam problemas ocultos. Que 

muitas das vezes não é evidente porque um problema ambiental pode acarretar outro, que 

acarreta outro e surge uma serie de conflitos em escala. Uma arvore cortada deixara de 

transformar gás carbônico em oxigênio, alem de não mais evaporar os inúmeros litros de água 

por dia, assim, diminuirá o volume de evaporação d'água capaz de formar a precipitação das 

chuvas. 

Alem do mais os conflitos ambientais requerem conhecimento técnico. O Direito 

Processual concede para auxiliar o juiz a figura do perito ou assistente técnico. Mas o laudo 

pericial passa pelo crivo do magistrado e o mesmo analisa se decidirá ou não de acordo com a 

pericia. Ora, que conhecimento tem o Juiz para decidir contra o que consta no laudo arbitral? 



257 

 

 

 

O artigo 131 do Código de Processo Civil nos diz que: “O juiz apreciará livremente a 

prova (...)” Isso demonstra que todo laudo pericial que o juiz requerer e figurar como 

elemento probatório no processo, será analisado e decidido por ele mesmo. 

Porem magistrados, na grande maioria das vezes, não possuem conhecimento técnico 

na área periciada, mas podem decidir de maneira contraria, uma  vez que a apreciação da 

prova é livre para ele. A definição das decisões que impactam o meio ambiente não pode ser 

emanada pelo "juízo" do magistrado. Definir se uma arvore é importante ou se um lençol 

freático deve ser protegido, não esta ligado a moral, mas sim no caráter técnico que as 

ciências ambientais tem. 

A doutrina corrobora isto, quando diz: 

A bem da verdade, um perito judicial seria suficiente para dar 

elementos ao juiz decisor de uma demanda judicial, ainda que não 

tivesse referido conhecimento especializado. Na arbitragem, todavia, a 

vantagem é cumular, na mesma pessoa, a qualidade de conhecedor dos 

aspectos relevantes para a decisão e a de juiz. Por outro lado, a aptidão 

de domínio do direito é uma carência que pode significar falta de 

justiça na decisão proferida por árbitro sem vivência nessa área do 

conhecimento, que fornece elementos essenciais para sabedoria no ato 

de dirimir o conflito. Fica registrada, então, uma verta dificuldade em 

identificar qual seja, afinal, o melhor dos métodos em analise para 

resolver um litígio.  (FRANGETTO, 2006, p.21 e 22) 

 

Portanto, a figura de árbitros, com formação nas diversas áreas das ciências 

ambientais, promoverá a visão técnica necessária para o que seja melhor para o meio 

ambiente e para o homem.  Nesse cenário, não serão mais peritos que emitirão laudos para 

analise do juiz, mas sim, os próprios decisores possuem conhecimento técnico na área e 

conseguem saber auferir aspectos que o juiz, se possuir apenas formação jurídica, não 

enxergará. 

Isso advém de uma transdiciplinaridade que esta ligada às legislações ambientais. 

Todas elas são pautadas por parâmetros técnicos, pesquisas cientificas, que deram sustentação 

a normatividade que veio impor limites à sociedade para proteção da biodiversidade. O 
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Código de Águas, o código de pesca dentre diversos outros, traçam questões que vão alem do 

conhecimento dos magistrados. 

Sendo assim, como o surgimento da lei teve atuação de pessoas com formação técnica, 

nada mais justo que a aplicação da lei também seja construída por técnicos. A arbitragem 

deve ter um olhar jurídico, para ate mesmo trazer a tona o que já foi construído nas normas, 

mas os técnicos dão uma visão nova, do presente, para aspectos que as leis não abarcam, mas 

são devidos. 

A arbitragem deve ser aplicada na resolução de conflitos ambientais tendo como corpo 

de árbitros técnicos e juristas. Todos devem entender o que seja sustentabilidade e como 

aplica-la: decidir de maneira que venha promover o bem estar do homem e do meio ambiente 

não só hoje, mas das futuras gerações também. 

A doutrina corrobora dizendo: 

De fato, um arbitro, especializado, pode ser ótimo julgador, 

(...) Isso em razão da sua capacidade em discernir, no detalhe, os 

efeitos de determinados fenômenos sobre processo anti-

desenvolvimento sustentável causadores de transformação negativa 

dos ecossistemas, ao lado de maneiras de tratamento, viáveis e 

previstas no sistema convencional de acordos ambientais multilaterais, 

para o retorno ao estagio de equilíbrio ecológico. (FRANGETTO, 

2006, p. 16 e 17). 

 

No desenvolver do processo arbitral e na produção de decisões mais técnicas os 

conflitos servirão como um banco de dados da realidade socioambiental e traçarão critérios 

que com o tempo servirão como modelos do próprio juízo arbitral. A arbitragem figurara 

como processo de aprendizagem, e como laboratório juridico-ambiental. 

O que as leis traçam serão convalidados ou não pelos árbitros que ao depararem com 

os casos concretos, saberão definir se os elementos normativos são suficientes para abarcar os 

conflitos como um todo. É como se a lei tomasse forma de substância química e fosse 

analisada no microscópio. 

A aplicação da arbitragem ensejara também atividade acadêmica, a partir do momento 

que são os cientistas que decidem ao lado de juristas e as suas decisões tem mesmo poder e 

validade. Pautadas por critérios técnicos as decisões serão mais sustentáveis no seio da 
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arbitragem ambiental e o Principio da Sustentabilidade, inserido na Constituição, se adentrara 

na realidade atual.  
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RESUMO: O presente artigo se propõe criticar os paradigmas da formação histórica 

do estado moderno bem como apresentar um novo sistema mundo. Isto porque, enquanto 

uniformizadora e normalizadora de comportamentos, a identidade nacional gerou e ainda 

gera, hoje de forma mais avançada, a intolerância religiosa, étnica, social e política. O 

globalizado culturicídio do outro incita a violência tão banalizada na contemporaneidade. A 

partir da criação do estado plurinacional, nas constituições do Equador em 2008 e da Bolívia 

em 2009, percebe-se o germinar de democracias fundadas em marcos institucionais 

inovadores, ajustados em epistemologias que insinuam resgatar a alteridade latino-americana. 

Assim, as filosofias levinasiana e dusseliana remetem a um novo mundo, onde a lei, a norma e 

a ética não podem ser assumidas por princípios lógicos, racionais, noéticos. Ao contrário, a 

ética vem de fora, do outro e a resposta dada a este outro pela interpelação do seu viver há de 

se realizar em uma abertura na qual “me reconheço” como responsável pelo outro, mesmo que 

este outro não seja responsável por “mim”. Destarte, uma radical e absoluta ética da alteridade 

constrói-se através de um impor dialético e responsável, no qual todos compartilham 

igualitariamente, uma sociedade que se comungue e se eternize na justiça, na verdade e na 

paz. 

PALAVRAS-CHAVE: Estado moderno; Estado plurinacional; Ética; Alteridade. 
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Vivenciamos tempos de aguda crise econômica, social, política e jurídica. As 

transformações, nos últimos quinhentos anos de modernidade, são constantes, todavia 

insuficientes. Diante disso, poucas gerações vivenciaram uma mudança de época, pelo que a 

grande última passagem de época foi do feudalismo para a modernidade. Por isso, não há 

ainda uma pós-modernidade no campo do estado
11

 e do direito, pois estas estão arraigadas nas 

instituições advindas do estado moderno. O não reconhecimento do outro como pessoa, a 

negação sistemática da diversidade e a ideia de uniformização, homogeneização, 

normalização são predicados comuns que identificam esta fase. 

Mediante ao exposto, analisar-se-á se há uma possível simbiose, se há uma possível 

associação proveitosa entre a ética da alteridade e o estado plurinacional, para fins de que 

radicais diversidades sejam não só idealizadas, mas, mormente efetivadas na 

contemporaneidade. 

Diante destas afirmações, sabe-se que um ato lógico, racional nem sempre supõe um 

ato ético. As interpretações filosóficas levinasiana e dusseliana pronunciam que o sujeito ético 

sempre se forma na relação metafísica e infinita com a alteridade, em uma razão plural, a 

partir do deslocamento do “eu ao encontro do outro”, em um viver para o outro e não com o 

outro, pois a ética da alteridade não é a racionalidade da tolerância, é a racionalidade da 

solidariedade, da acolhida do outro (da mulher, do negro, do pobre, do árabe, do judeu, do 

muçulmano, do hemisfério Sul, do homoafetivo, do petista, do tucano). 

Não se faz aqui uma confirmação de algo utópico. Faz-se uma reflexão de que o ser 

humano é capaz de amar, de se respeitar e respeitar os seus semelhantes. Entretanto, o estado 

moderno emprega instrumentos ideológicos de distorção, de encobrimentos intoleráveis que 

levam todos a considerar o outro como algo descartável. Também, o capitalismo, o 

liberalismo e o neoliberalismo naturalizam a economia e o direito. Ao raciocinar-se 

equivocadamente que a economia liberal é natural, impregnam-se características de uma 

ciência social a uma ciência natural. Compreende-se igualmente que o direito natural encobre 

uma hegemonia europeia que sustenta o direito internacional europeu do século XIX. 

Todavia, não se pode atribuir, ao direito, características de um direito natural. Lucubra-se, 

                                                 
11

 Grafam-se estado, como também outras palavras, com a inicial minúscula para fins de ratificar um 

rompimento com os paradigmas da modernidade. O estado moderno, ao instituir a maneira correta de falar, ao 

estabelecer significados às palavras, manuseia as formas de sentir, ver, filosofar o mundo. Contudo, a linguagem 

é uma construção da sociedade, pelo que pertence a todos. 
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enfim, que o sistema hegemônico permitiu o avanço das técnicas, mas se esqueceu do ser 

humano, do respeito a si próprio. 

1 Gêneses da modernidade 

A data simbólica, o referencial do início do processo de formação do mundo moderno 

e de uma identidade nacional como se conhece hoje, ocorreu a partir do final do século XV, 

““nasceu” quando a Europa pôde se confrontar com o seu “Outro” e controlá-lo, vencê-lo, 

violentá-lo: quando pôde se definir como um “ego” descobridor, conquistador, colonizador da 

Alteridade constitutiva da própria Modernidade” (DUSSEL, 1993, p. 8). 

Em 1492, deflagraram-se dois fatos de denotação peculiar para a invenção e 

construção do projeto nacional (e narcisista
12

) moderno: a invasão do mundo e a expulsão dos 

muçulmanos e judeus da Península Ibérica. 

1.1 A invasão em 1492 

Em doze de outubro de 1492, Cristóvão Colombo
13

, certo de que havia, finalmente, 

alcançado a Ásia, “a algumas ilhas na parte ocidental do Atlântico” (DUSSEL, 1993, p. 29), 

na verdade, “descobre” a “América
14

”, e inicia um processo de construção da hegemonia 

europeia, por meio de uma violenta invasão militar que empregava as “armas de fogo, os 

canhões de pólvora, os bestiais cães treinados para matar, os cavalos tidos por deuses 

desconhecidos, etc.” (DUSSEL, 1993, p. 47). Posteriormente, os europeus também invadem a 

África, a Ásia e a Oceania. 

                                                 
12

 Por que o Ocidente não tem espelho? Porque o espanhol, português, inglês, holandês, francês, enfim, porque o 

invasor europeu condenava as práticas bárbaras ou selvagens a partir de um humanismo cristão e não era capaz 

de enxergar sua própria barbárie. Primeiro devemos lembrar que o que fundamenta a lógica “nós x eles”, sobre a 

qual se constrói a modernidade, é o “fato” de que “eles” não são iguais a “nós”. “Eles” não têm alma ou são 

animalizados ou coisificados. Segundo, existe sim, um espelho, mas este espelho é um espelho de narciso: 

mostra apenas o que queremos enxergar, ou seja, “nossa” superioridade, “nossa” enorme beleza. Trata-se de um 

espelho que não revela, mas encobre. Este é um dispositivo perigoso, pois, quando denunciamos a falta do 

espelho, quando afirmamos que este “nós” comete as “selvagerias” ou “barbáries”, “nós” retruca mostrando o 

espelho de narciso: “veja, não há nada de mal aqui”, ou ainda, “o mal que há não é de nossa responsabilidade, a 

responsabilidade é deles que recebemos tão bem em nossa terra” (MAGALHÃES, 2012, p. 27-28). 
13 

De acordo com Dussel (1993) e Todorov (1988), Cristóvão Colombo era um navegador experiente que 

desejava a priori, expandir o cristianismo em todo o universo e, a posteriori, se envaidecer de ouro e dignidade. 

Inclusive, em uma carta destinada ao Papa Alexandre VI, em fevereiro de 1502, Colombo confidenciou ser o 

predestinado pela Santíssima Trindade, como também pela santa religião cristã em uma grandiosa missão divina 

para fins de fortalecer a santa fé cristã.
 

14
 Nome dado pelos invasores europeus em homenagem ao descobridor Américo Vespúcio. 



264 

 

 

 

Portanto, a enorme diversidade cultural encontrada é aniquilada e encoberta por um 

nome coletivo. A singularidade de uma pessoa passa a ser tratada por uma nomenclatura 

coletiva, pois o “Outro, em sua distinção, é negado como Outro e é sujeitado, subsumido, 

alienado a se incorporar à Totalidade dominadora” (DUSSEL, 1993, p. 44). Há, na invasão da 

América, uma dicotomia. A marca da modernidade “nós X eles” se manifesta na sua 

radicalidade genocida e subalternizadora. “Nós”, os europeus superiores, os detentores do 

poder, os civilizados, o grupo hegemônico, o “centro”, os emancipadores. “Eles”, os 

selvagens, os bárbaros, os infiéis, os subalternos, os incivilizados, os atrasados, a “periferia”, 

os emancipados. Diante dessa afirmação, milhares de grupos étnicos e linguísticos de distintas 

complexidades foram exterminados, torturados e escravizados. Toda a complexidade é 

colocada no mesmo nome: “índio”, que “estão a meio caminho entre os homens e os animais” 

(TODOROV, 1988, p. 80). Alertem-se, pois este processo de culturicídio mata, em demasia, 

até hoje. 

Assaz elucidativo no que tange à construção de uma identidade nacional - europeia, 

espanhola, e cristã - é o debate entre o Frei Bartolomeu de Las Casas e o Professor Juan Ginés 

de Sepulveda. Las Casas se indigna com as tamanhas barbáries empreendidas pelo invasor 

europeu nas Américas, retorna para a Espanha e denuncia ao Papa e ao Rei que os “índios” 

são escravizados, torturados, estuprados, exterminados. Além do mais, Las Casas sensibiliza o 

pontífice e o soberano, que acatam a reivindicação. Las Casas admoesta a violência 

civilizadora moderna que “deveria fazer isso levando em conta a cultura do Outro, 

respeitando sua Alteridade, contando com sua livre colaboração criadora” (DUSSEL, 1993, p. 

85). De maneira absolutamente oposta, Juan Sepulveda, baseado em um espírito aristotélico
15

, 

argumentava que os invasores eram poucos, sendo necessário o trabalho escravo. Assim, Juan 

Sepúlveda desenvolve teses “evangelizadoras” pautadas na necessidade da intervenção, 

mesmo que violenta, dos europeus civilizados sobre os povos incivilizados, atrasados, “para 

impedir atos selvagens que só aqueles selvagens cometiam” (MAGALHÃES, 2012, p. 27). 

Subitamente, Juan Sepulveda nega a diversidade cultural, a existência de civilizações distintas 

e suas íntimas complexidades. 

As observações, deste estudo, corroboram que o método irracional e violento que 

permeava a invasão e a dominação militar do mundo, também representava uma “invenção” 

                                                 
15

 Na Política, Aristóteles distingue “racionalmente” aqueles que nasceram senhores (o cabeça), que devem 

direcionar aqueles que nasceram escravos (o corpo, a coisa, a ferramenta viva), incapazes de viver por conta 

própria, de conduzirem suas vidas sozinhos. 
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predominantemente ideológica de que a Europa - incluindo os Estados Unidos da América 

mais tarde - é o padrão a ser seguido e as demais civilizações, menos evoluídas. Além do 

mais, o poder dominante, a manipuladora ideologia do hemisfério Norte frente ao hemisfério 

Sul de domínio ainda “colonial”, está flagrantemente retratada na desconfiguração visual do 

Mapa Mundi, seus territórios e mapas, pelo que os do Sul, ainda aceitam, em pleno século 

XXI, um desavergonhado eurocentrismo cartográfico. A fantasmagórica projeção Mercator de 

1569, que é apresentada pelo Mapa Mundi, justifica-se, segundo os controladores do ocidente, 

uma “necessidade” lógica para facilitar a visualização. Todavia, francamente, trata-se de uma 

falácia, com o fim de diminuir o poderio territorial do hemisfério Sul. Os dados 

apresentados
16

 evidenciam que o Mapa Mundi distorce a realidade cartográfica, pois o 

hemisfério Sul representa uma área geográfica bem mais vultosa que o hemisfério Norte. 

Atualmente, a projeção Peter apresenta com exatidão os tamanhos e as distâncias do globo 

terrestre. Contudo, propositadamente, a populaça ainda “enxerga” míope. Outra absurda 

ideologia “eurocêntrica” que persiste em ludibriar a todos é a percepção planetária de que o 

Norte está acima e o Sul, abaixo. Sob uma perspectiva universal, espacial, não há acima ou 

abaixo, pois o planeta Terra é esférico. 

Deste modo, corrobora-se que o estado moderno nasceu e permanece invariavelmente 

hegemônico, padronizador e excludente. Tanto que Todorov (1988, p. 30) destaca que “Toda 

a história da descoberta da América, primeiro episódio da conquista, é marcada por esta 

ambiguidade: a alteridade humana é simultaneamente revelada e recusada”. 

1.2 A expulsão 

Continuando, o presente estudo disserta sobre a queda de Granada, última grande 

cidade em domínio muçulmano, em 1492, como o segundo evento de abissal simbolismo para 

compreensão do projeto moderno, pelo que o dispositivo genocida subalterno binário “nós X 

eles” também se estabelece internamente nos estados modernos através de “um aparato de 

instituições que se encarregaram de construir e manter a identidade nacional” 

(MAGALHÃES, 2012, p. 28). 

                                                 
16

 A Europa, por exemplo, possui somente 3.8 milhões de milhas quadradas, enquanto a América do Sul é quase 

duas vezes maior, com 7.0 milhões de milhas quadradas; a ex-União Soviética possui 8.7 milhões de milhas 

quadradas, enquanto a África possui 11.6 milhões de milhas quadradas; a Groenlândia possui apenas 0.8 milhões 

de milhas quadradas, enquanto a China possui 3.7 milhões de milhas quadradas. 
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Ressalta-se que muçulmanos e judeus se encontravam na Península Ibérica há mais de 

oitocentos anos, sendo expulsos pelos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela, 

quando da unificação dos reinos. A construção do estado moderno hierarquizador, 

normalizador e uniformizador condescende com os brancos e cristãos (menos diferentes). Ao 

lado do estado, a imposição de uma soberana vontade religiosa determinava as condutas. Os 

muçulmanos e os judeus passaram a ser considerados o outro (mais diferente), os estrangeiros 

infiéis, pois seus comportamentos religiosos não se enquadravam no estereótipo “moderno”. 

Então, o estado, ao “modernizar-se”, emprega políticas de uniformização e 

instrumentos de ocultamento da diversidade que transformam as pessoas naquilo que são 

hoje, ou seja, uma massa uniformizada e patética que cultua a competitividade, a 

individualidade, o exclusivismo, o fetichismo. O mundo atual, global e uniforme, converteu 

as pessoas em cidadãos consumistas, pois gostam praticamente das mesmas coisas. 

1.3 O estado moderno na Europa e na América 

O estado moderno europeu nasce a partir do século XV, por meio de um poder 

unificado, hierarquizado e organizado internamente, numa esfera territorial intermediária 

dentre outras duas: a micro estrutura local dos feudos, representados pelos nobres (poderes 

internos) e a macro estrutura dos impérios e da Igreja, os chamados poderes externos. 

Os reinos eram multiétnicos, multilinguísticos e descentralizados. Mediante tal 

assertiva, para fins de que o Rei - poder central do estado moderno - fosse reconhecido pelos 

diversos grupos que existiam, era fundamental a criação de uma identificação entre os grupos. 

Assim, os Reis unificam seus reinos internamente e, aquela intensa relação de permanente 

instabilidade e insegurança nas negociações com os senhores feudais se encerra. A partir 

disso, um único poder, uma única vontade soberana e hierarquizada comunga todo o reino. O 

Rei laiciza seu poder e passa a dispor de força suficiente para expulsar o império, o 

estrangeiro. 

O estado moderno adveio de uma crise do feudalismo, de uma crise de justificativa do 

poder feudal. Os servos se rebelaram no campo, deslocaram aos burgos e ameaçaram os 

burgueses. Acuados com a chantagem dos servos, os burgueses financiam a força, a ordem do 

reino. Já os nobres, que a princípio não se submetiam ao poder do Rei, foram obrigados a 

obedecê-lo, pois clamavam proteção, como também a criação de um único exército. Portanto, 
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percebe-se, quase que constantemente, uma fórmula aplicável em diversos momentos da 

história: quanto mais o estado recorre à força, mais fragilizado está o seu poder, e, quanto 

menos o estado recorre à força, mais forte está seu o poder, e, consequentemente, o seu 

reconhecimento. 

Ora, se o projeto de construção da nacionalidade se dá a partir de estados da Europa, 

que são todos multiétnicos e, em grande parte, multilinguísticos, com graus de complexidade 

diversos, os primeiros estados-nação que se destacam são Portugal, Espanha, França, 

Inglaterra e Holanda. A justificativa do rei nacional, daquele que dizia o direito e, que detinha 

todo o poder, se pautava, essencialmente, em identificar o reino, por meio de valores 

uníssonos, pois o soberano, a partir de então, governava para todos os grupos étnicos pré-

existentes. Os Reis inventaram uma nova nacionalidade por sobre as nacionalidades pré-

existentes. 

Em virtude disso, o idioma, a criação de mitos, as tradições e os heróis nacionais 

passam a ser instrumentos da identidade nacional. Os Reis idealizam o espanhol, o francês, o 

alemão, o português para fins de criar uma identificação entre os diversos grupos étnicos 

desses estados. Daí inicia-se um processo lento, gradual da construção dos símbolos, hinos, 

bandeiras e festividades nacionais. Neste ínterim, o estado estabelece o sentido das palavras, a 

forma certa de falar, começa a manipular a forma de pensar e ver o mundo. Ora, quem detém 

o poder de atribuir sentido as palavras, o senso comum, tem muito poder sobre as pessoas. 

Mas isto é muito perigoso, pois a linguagem é uma construção social, pertence a todos nós. 

Igualmente, o papel da religião, “que pode estar presente em todos os espaços da vida, 

públicos e privados” (MAGALHÃES, 2012, p. 24), era muito importante na construção da 

identidade nacional. Na Espanha, por exemplo, é criada uma polícia comportamental, a 

Nacionalidade, também denominada Santa Inquisição. Quem não se comportasse conforme os 

dogmas católicos era severamente punido. O diferente era considerado um herege. A lógica de 

uma nova etnia sobre as anteriores perpetua. Tanto que a Santa Inquisição eternizou- se até a 

década de 1920, pois ser espanhol era se comportar como um bom católico. 

Os estudos revelam que a construção de uma identidade nacional sobre um passado 

histórico comum, sobre um projeto político comum, sobre uma hegemonia, sobre uma 

justificativa do poder (superioridade de alguns sobre os outros) era imperioso, de tal maneira 

que o processo de construção do estado moderno, nas Américas, tinha quase que fielmente o 

mesmo quadro, pois “as independências latino americanas legitimaram o novo poder por via 
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dos mecanismos do processo europeu para poderem continuar a exercê-lo por via dos 

mecanismos do processo extra-europeu” (SANTOS, 2006, p. A3). 

Desse modo, vislumbra-se que são tênues as diferenças entre a formação do estado 

moderno na América e na Europa, pelo que o estado moderno é preceituamente 

uniformizador, padronizador, normalizador, excludente. O diferente não servia para os 

padrões “eurocêntricos”. Enfim, o que se denomina modernidade consiste em um assombroso 

aparato irracional, ideológico e violento, no qual o estado, ao criar mecanismos
17

 que 

persistem em não reconhecer o outro como pessoa, que negam sistematicamente a diferença, 

que segrega, suscita, por parte deste outro diferente, rejeitado, rebaixado, encoberto, uma 

insurreição manifestada através de uma descomedida violência, presente, sobremaneira na 

atualidade. 

2 O “desnudar” latino-americano 

As “amarras” da colonialidade perpetuam até hoje, tanto que quase a totalidade dos 

estados colonizados têm a ideia de que a Europa é o centro do Mundo, tendo em vista que as 

“colónias representam um modelo de exclusão radical que permanece actualmente no 

pensamento e práticas modernas ocidentais tal como aconteceu no ciclo colonial” (SANTOS, 

2010, p. 31). 

Todavia, o ambiente social é originariamente plural, diverso. O que foi ocultado, 

inviabilizado, apresenta-se hodiernamente de forma teorizada, metodológica, no qual o 

diverso, o diferente é desvelado. Há uma polifonia de vozes, uma multiplicidade de cores. As 

justificativas da sociedade contemporânea estão falidas, pelo que são abusivamente 

superficiais. Por isso, o sistema encontra-se ameaçado. Premente, então, torna-se uma 

refundação do estado, pelo que o projeto moderno esgotou-se. A construção de uma 

democracia radical, fundada na diversidade, rompe com o projeto moderno. 

Apresentar-se-á, enfim, uma instigante novidade nos campos teórico, político, social e 

jurídico. Algo que caracteriza um constitucionalismo transformador que desnuda, que 

descortina o que foi encoberto e subalternizado pela modernidade há mais de meio milênio: A 

partir de então, os estados plurinacionais rompem com os paradigmas da Ciência Política e 

                                                 
17

 Os bancos nacionais; a burocracia estatal; as constituições nacionais; o capitalismo; os direitos humanos; o 

direito internacional; o direito moderno uniformizado e uniformizador; o exército nacional; o fascismo e o 

nazismo; as ideias de democracia representativa; o liberalismo; as moedas nacionais; a polícia; o povo nacional; 

a separação de poderes; o socialismo; o stalinismo entre outras ideias e instituições que marcam a modernidade. 
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Teoria do Estado. Para estas sociedades, o brocardo jurídico “um só povo, uma só nação”, não 

é mais admitido, pois várias são as nações que configuram um estado plurinacional. Da 

inesperada experiência constitucional e reformulação da estrutura do estado na Bolívia e no 

Equador, vê-se algo que efetivamente representa uma ruptura com a Teoria do Direito 

moderno. 

Observa-se que não basta recriar o direito. Faz-se necessária uma reengenharia 

institucional para que os direitos sejam efetivados. Verifica-se, também, uma viva 

demonstração de refundação estatal e resgate de aspectos étnicos na Bolívia quando a 

Constituição Plurinacional dispõe que “os 36 “povos originários” (aqueles que viviam na 

Bolívia antes da invasão dos europeus) passam a ter participação ampla efetiva em todos os 

níveis do poder estatal e na economia” (MAGALHÃES, 2012, p. 39). Outro exemplo é a 

criação do Tribunal Constitucional plurinacional, Corte, na qual a presença de indígenas, em 

sua composição, é imprescindível, sendo a eleição dos respectivos membros nativos realizada 

diretamente pelo povo indígena. O projeto constitucional do estado plurinacional boliviano 

desvincula o estado da religião, transformando a Bolívia em um estado laico. No Equador, o 

aspecto de gênero, a busca por uma equidade entre homens e mulheres na composição da 

Corte Constitucional expressa a intervenção estatal e o protagonismo de classes, de minorias 

excluídas desde o processo colonizador. 

Assim, a formação cultural, étnica das sociedades plurinacionais é complexa, 

desenvolvida, atualmente, por diferentes povos, grupos, nacionalidades que integram uma 

nova categoria jurídico-política. 

2.1 Horizontes de esperança 

Em certa medida, tem-se que reverenciar as instituições modernas, pois estas 

representam dolorosas conquistas. Inclusive, o capitalismo, sistema econômico arquitetado 

pelos europeus, aparenta ser um mecanismo global desde o seu nascedouro. Para a existência 

da riquíssima Suécia, há de se existir a paupérrima Uganda, fato que demonstra 

fidedignamente que a Europa, ao invadir e explorar o Mundo, por meio de ouro, prata, 

madeira, diamante, cobre, minério, abastece sua economia e se expande. Ademais, a violência 

econômica ocorre até hoje, porém de maneira mais sofisticada e naturalizada. 
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Mas não há como enxergar o novo e suas rupturas com os olhos da modernidade. As 

fissuras não ocorrem da noite para o dia, pois “o presente está impregnado de passado, assim 

como o futuro estará impregnado do presente” (MAGALHÃES, 2012, p. 17). Então, como 

efetivar uma ruptura? Visualiza-se, trabalha-se, entende-se o estado plurinacional com os 

instrumentos da modernidade. Para tanto, o novo requer coragem e disposição, sendo mister 

que não se reconheça algo incipiente dentro de pré-compreensões e sim, que o conheça em 

toda a sua plenitude. 

Assim sendo, as mudanças no sistema iniciaram-se no século XX, visto que a 

modernidade não foi monolítica, nem atingiu a todos. Existiam pessoas que faziam diferente 

nos últimos quinhentos anos. Porém, foram ocultadas pelo sistema. Pessoas viviam e ainda 

vivem em outro paradigma, em outras culturas que não sejam os valores hegemônicos 

impostos pela grande massa. Há outros povos e culturas bem próximos de todos. Mas estes 

não enxergam aqueles. O importante é que pessoas foram ocultadas e se diferenciam pela 

resistência, e pessoas que estão saindo deste modelo uniformizador moderno. Além delas, 

grupos organizados, cidades, como, por exemplo, Marinaleda
18

, fazem diferente. 

Agora, com o advento da plurinacionalidade, os elementos do estado passaram a ser: 

os Povos, o Território e a Soberania. Há, em virtude disso, um emancipar, um desvelar de 

uma realidade complexa. Do ponto de vista jurídico, político e social, o estado plurinacional 

acaba com o preconceito, com o racismo, com a dominação e violência institucionais. 

Destarte, apresentam-se, as principais rupturas do estado plurinacional frente ao “falido” 

estado moderno: 

a) Direito à diversidade: nos estados plurinacionais há espaço para cada um e para 

todos, pelo que a diversidade é para além da ideia de igualdade perante a lei e para muito além 

da ideia de direito à diferença; 

b) Pluralismo epistemológico: dar-se-á uma retomada em outras formas de ver, pensar, 

filosofar, compreender o mundo a partir de Boaventura de Sousa Santos (2010, p. 43), pois “a 

diversidade epistemológica do mundo continua por construir”; 

c) Pluralismo jurídico: na Bolívia, são trinta e seis sistemas jurídicos convivendo de 

forma dialógica, na busca por um espaço comum. Cada comunidade étnica possui seu próprio 

                                                 
18

 Pequena comunidade espanhola de 25 quilômetros quadrados e aproximadamente 2800 pessoas, localizada na 

província de Sevilha, que desde 1979, com a eleição do prefeito Sánchez Gordillo, adota “políticas” solidárias 

que protagonizam situações inusitadas, descontextualizadas do moderno capitalista. Ausência de criminalidade, 

índice baixíssimo de desemprego, erradicação da pobreza e autossustentabilidade são alguns exemplos das 

conquistas provenientes de assembleias gerais que contam com a participação de uma população cooperativa. 
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direito de família e propriedade. No Equador, são cerca de dezessete sistemas jurídicos. Os 

direitos boliviano e equatoriano podem levar a humanidade a um repensar, a uma nova ordem 

comunitária, regional e internacional; 

d) Complementariedade: preceitua que a diversidade é uma forma sensacional de 

aprendizagem, posto que algumas civilizações desenvolvem outras culturas, milhares de 

técnicas, de conhecimentos, de filosofias, dentre outros, que outras civilizações não 

desenvolvem. Há uma reciprocidade dos distintos modos de viver, de arrazoar, de sentir o 

mundo; 

e) Superação da lógica binária “nós X eles”: a lógica de uma pessoa processual e 

complexa define que, ao mesmo tempo em que o indivíduo é considerado uma pessoa 

singular, ele também representa uma cultura, um complexo processo de formação que 

resultou em um determinado comportamento, em uma determinada maneira de ver e agir 

diante do mundo; 

f) Biocentrismo: nos estados plurinacionais da Bolívia e Equador, o biocentrismo 

evidencia um processo descolonizador, no qual a natureza se integra ao ser humano, a ponto 

dos elementos da natureza passarem a ser sujeitos de direito; 

g) Mudança na perspectiva sobre a democracia: na construção do casamento entre 

constituição e democracia, dentro de uma lógica da democracia majoritária, aparece o 

conceito de proteção das minorias frente às maiorias, os mecanismos contramajoritários. As 

maiorias escolhem governos, parlamentos, leis e reformas da constituição. Mas há um limite. 

A modernidade democrática representativa majoritária, que se pauta na competição, gera uma 

crise atual. Há um descompasso entre representados e representantes, pois a democracia 

majoritária estabelece a necessidade do voto como elemento estranho à democracia, pois esta 

significa discutir, construir consensos de forma livre, no qual todos participam efetivamente; 

h) A democracia dialógica consensual plural: consiste na ideia de democracia 

consensual acrescentada à democracia majoritária, caracterizada pela construção de consensos 

sempre provisórios que marcam uma sociedade em permanente processo de diálogo com o 

outro, através de um dolo de aprender, de incorporar o outro argumento sem as hegemonias 

disfarçadas nas culturas, no inconsciente. Neste contexto, todos são vitoriosos, não há uma 

parcela de vitoriosos. Entretanto, a democracia dialógica consensual não funciona para 

qualquer assunto, nem em qualquer sociedade, pois onde há uma relação de opressão, de 

discrepância, não há consenso, ou pior, um pseudoconsenso. 
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i) Justiça de mediação consensual: a partir de composições pluriétnicas do Parlamento 

e do Judiciário, o Poder Judiciário também trabalha em espaços de consensos dialógicos, por 

meio de processos de mediação pública igualitária. As partes dialogam e constroem a solução 

do conflito por meio de um mediador, já que “a necessidade de decisão não pode superar a 

necessidade da democracia” (MAGALHÃES, 2012, p. 54); 

j) Dicotomias (Universalismo X Culturalismo X Pluralismo: i) o universalismo não é 

universal, é europeu, tendo em vista que o invasor que se passa por civilizador considera sua 

cultura superior e determina o que é certo. Hoje, as justificativas se pautam em “intervenções” 

humanitárias em nome dos Direitos Humanos e da democracia; ii) culturalismo no sentido de 

uma museificação, através da mesma lógica que desconsidera o outro, pois coloca a 

diversidade cultural em um museu de pessoas, em um museu de determinados grupos étnicos; 

iii) superação destas dicotomias simplificadas por meio do pluralismo epistemológico, pela 

ideia de uma plurinacionalidade que dialoga entre as várias perspectivas de mundo; 

k) Infiltrações: as fissuras na barragem da modernidade estão cada vez mais visíveis, 

pelo que duas são as consequências: i) se as fissuras aumentarem, a pressão irá estourar a 

barragem. Este é um cenário possível e problemático, pois se a modernidade explodir, não se 

sabe quais serão as implicações; ii) as infiltrações preencherem as fissuras e esvaziarem a 

lógica moderna. Neste contexto, quanto mais às infiltrações enxertarem esse mega poder 

global, maior possibilidade dele sumir no ar. Um panorama imaginável e negativo seria o 

ocultamento pelo sistema através de permissões, de pequenas concessões que se faz àquele 

que luta por um direito que o satisfaça. 

3 O constitucionalismo plural latino-americano 

Neste item, há de se corroborar algo que está em processo de construção, que “se 

caracteriza por lançar ideias originais que surgem em uma região do planeta que 

historicamente se alimentou do pensamento estrangeiro, sobretudo europeu e estadunidense” 

(SOUSA, 2014, p. 71). O Novo Constitucionalismo Latino Americano (NCLA) faz parte da 

reorganização, desenvolvimento e amadurecimento dos movimentos sociais de esquerda, 

principalmente contra as políticas privatizantes do neoliberalismo. 

O NCLA se funda no direito à diversidade. A democracia participativa e parlamentar, 

através de um diálogo consensual, são os polos concretizadores da constituição, pelo que o 
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centro da teoria resgatou os conhecimentos ocultados. Outro ponto fulcral é o biocentrismo, a 

proteção da vida humana num todo pelo ordenamento jurídico. Na atual cultura plurinacional 

boliviana e equatoriana, os povos originários, os indígenas reconquistam seus valores por 

meio do reconhecimento dos direitos da Pachamama (= Mãe Terra). Além do mais, o termo 

sumak kawsay (= bem viver) cunha a original forma de vida dos povos originários: a interação 

entre o homem e os demais seres vivos. 

A finalidade, nesses últimos quinhentos anos de estado moderno, era a de padronizar 

comportamentos, uniformizar pessoas. Recorrentemente, a modernidade vem negando a 

diferença, a diversidade. Este paradigma, esta lógica hegemônica traz uma função 

normalizadora, eurocêntrica. Os direitos à diferença foram conquistados principalmente no 

final do século XIX, início do século XX. O primeiro outro foi a mulher. Depois, o negro e o 

indígena. Alguns avaliam que dentre as constituições latino americanas, a Constituição do 

Brasil de 1988 foi pioneira ao retratar a igualdade de direitos entre homem e mulher, e a 

igualdade racial e étnica (dos povos quilombolas e índios). A CR/88 reconhece o direito à 

diversidade para além do direito à diferença por meio de pequenas infiltrações do que ainda é 

moderno. Depois, Colômbia em 1991, e Venezuela em 1999/2000, também trazem em seus 

respectivos corpos constitucionais a inclusão de direitos anteriormente ocultados pela 

modernidade. 

Mas, sem sombra de dúvidas, as constituições do Equador em 2008 e Bolívia em 2009 

marcam uma ruptura teórica com a Teoria da Constituição moderna (hegemônica, europeia) 

através de uma radicalidade democrática que reconheceu a diversidade de forma contundente, 

mediante “a proposta de voltar a atenção ao oprimido e devolver para ele sua dignidade, e isso 

ocorre tanto pelos mecanismos de democracia ampliada (plebiscitos, referendos, revogação de 

mandato) quanto pelo pluralismo” (SOUSA, 2014, p. 65-66). Tais constituições criam o 

estado plurinacional, pelo que trazem consigo instrumentos do constitucionalismo moderno, 

ao mesmo tempo em que rompem com ele. Um exemplo clássico da mudança são os direitos e 

tradições dos 36 povos originários previstos na constituição boliviana. Os estados boliviano e 

equatoriano desocultam as múltiplas etnias, povos, formas de viver, de pensar, de constituir 

família, de se organizar economicamente e socialmente. A Constituição do Equador, além do 

reconhecimento do direito à diversidade étnica, traz um avanço enorme ao reconhecer o 

direito à natureza, à biodiversidade, pois qualquer ser vivo pode ter seu direito reconhecido 

em juízo por meio de uma petição impetrada por um cidadão equatoriano. 
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O padrão, o pensamento subalterno binário típico da modernidade “nós X eles” é 

mitigado pela incorporação de direitos à igualdade, como também de direitos à diferença nas 

constituições latino americanas. Contudo, o reconhecimento de tais direitos ainda reduz 

drasticamente a complexa relação social, pelo que a plurinacionalidade, à luz da teoria, 

ressuscita epistemologias antes ocultadas através de uma radical ética da alteridade. Como 

exemplo, cita-se a implementação em 2011 da Corte Constitucional Boliviana, Corte plural 

composta pelos sete mais votados, dentre eles: índios ou camponeses (duas vagas), brancos, 

homens e mulheres (três vagas), escolhidos por toda a sociedade. 

Para ratificar o processo de descolonização, o Governo boliviano, através de um ato 

simbólico, trocou o sentido do relógio que fica na sede do Congresso da Bolívia, em La Paz. 

O Chanceler boliviano David Choquechuanca disse: "Estamos no Sul e, como estamos em 

tempo de recuperar a nossa identidade, o governo boliviano está recuperando nosso sarawi, 

que significa caminho em aimará. De acordo com nosso sarawi, de acordo com o nosso nan 

(caminho, em quéchua), nossos relógios devem andar à esquerda". Disse ainda o Chanceler: 

“Simplesmente temos que tomar consciência de que nós vivemos no Sul”. 

Antes de rejeitar-se o novo, deve-se descobri-lo. Há, na Bolívia, uma quebra com o 

símbolo colonial. Os números do relógio foram trocados de posição e passaram de romanos a 

arábicos. Desde o governo do Presidente Evo Morales, há um resgate da cultura, das tradições 

bolivianas, uma rediscussão sobre o ocultamento da cultura, das tradições bolivianas. 

4 O viver ético, para o outro 

Da humanística e sensitiva filosofia contemporânea, do itinerante Emmanuel Lévinas, 

brota o conceito de alteridade. Em meio às vítimas da Segunda Guerra Mundial, o pensador 

evidencia suas duras críticas à tradição filosófica ocidental, que “se produz como uma forma 

sob a qual se manifesta a recusa do engajamento no Outro, a espera em detrimento da ação, a 

indiferença com relação aos outros, alergia universal da primeira infância dos filósofos” 

(LÉVINAS, 1972 apud JUNIOR, 2008, p. 217). 

4.1 A justiça face à guerra 

Em seu livro, mais maduro, intitulado Totalidade e Infinito, Lévinas questiona a 

hipótese filosófica do pré-socrático Heráclito de que tudo o que existe está em permanente 
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mudança ou transformação. Segundo a teoria levinasiana, boa parte da filosofia que 

interpretou Heráclito estava incorreta, pois, o que a filosofia heraclitiana conjecturava era que 

tudo o que existe está em constante guerra. A interpretação traz a tona o problema da guerra 

frente ao projeto da razão moderna, ao processo de totalização, pois a “guerra destrói a 

identidade e a possibilidade da alteridade de todos os que nela estiverem envolvidos. Na 

guerra se mostra a “violência face ontológica do ser” e é esta face que é decantada como 

totalidade na filosofia ocidental” (COSTA, 2000, p. 97). 

Mediante a afirmativa levinasiana, presume-se que, se tudo o que existe está em 

constante guerra, a violência é legítima. Compreende-se ainda que nosso modelo atual de 

sociedade é legítimo, pois está em permanente mudança ou transformação, como também em 

constante guerra. Esta, inclusive, manifesta-se como um dos elementos principais da 

sociedade atual. A guerra, em sua forma mais coletiva ou individual, tem como sequela a 

violência, a acirrada competição que suscita rivalidades, diferenças, disputa por espaços 

sociais que deveriam ser comuns a todos. A competitividade, a concorrência são conceitos do 

modo de produção capitalista moderno. Acentua-se então que, a convivência de imutáveis 

conflitos e guerras tende a se aprimorar e acentuar cada vez mais. Presencia-se o quão fútil 

tornou-se a guerra e a violência. Há mais de meio século, desde a invasão/exploração do 

mundo e a expulsão dos diferentes da Península Ibérica, tornou-se totalmente justificável, 

legítimo, uma pessoa olhar no rosto de outra e eliminá-la. Desde 1492, o homem tornou-se 

máquina exterminadora de si mesmo, pois quando uma pessoa torna-se um obstáculo para a 

vivência da outra, para a realização dos objetivos da outra, estar-se-á diante de um oponente, 

de um inimigo que deve ser superado, não importa como. O que interessa, atualmente, é 

eliminar o problema, não importa de que modo. Um brocardo moderno que se tornou 

contemporâneo diz que os meios não justificam os fins, os fins é que justificam os meios. Em 

suma, para que se alcancem os objetivos, pode-se suprimir os obstáculos. 

4.2 Ética em defesa da vida 

Lévinas contesta o pensamento moderno de que a guerra é a origem de tudo. A teoria 

levinasiana desconstrói o pensamento filosófico de Platão ao interpretar que a filosofia 

primeira não era concebida a partir da ontologia, ou seja, da busca pelo fundamento do ser e 

das coisas. Ainda, Lévinas confirma que a ontologia é aceitável, mas não como interpretaram 
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muitos outros filósofos, tendo em vista que a “ontologia não se realiza no triunfo do homem 

sobre a sua condição, mas na própria tensão em que esta condição se assume. (…) O homem 

inteiro é ontologia”. (LEVINAS, 1997, p. 22). A filosofia levinasiana impõe que o 

pressuposto filosófico não é a guerra nem a ontologia e, sim, a ética como filosofia primeira, 

no “fato do encontro, da relação de um eu ao outro: cisão do ser no encontro e não 

coincidência! Transcendência e proximidade. Normalmente, acredita-se que a verdade do 

espírito está na coincidência dos diversos” (ROLLAND, 1988 apud ALVES, 2012, p. 52). No 

filosofar levinasiano, em uma ética de defesa da vida, é incompreensível, é irracional e não 

humano a legitimidade de se tirar a vida de alguém. 

O filosofar de Lévinas considera que a vida deve ser protegida a qualquer custo, e, 

para se proteger de si mesmo, não se deve somente respeitar o outro, tem-se que si colocar no 

lugar do outro, pois nos afazeres diários, em um relacionamento erótico, ao realizar-se uma 

entrevista de emprego, não se compreende o outro (trazer para si), não se conhece totalmente 

o outro. Para Lévinas, o fato de pretender-se compreender uma pessoa elimina totalmente a 

possibilidade de alteridade desta pessoa. 

4.3 Infinitude além de nós: o rosto do outro 

O que significa alteridade? O ser humano passa toda a vida em busca da sua completa 

realização, sem nunca conquistá-la. Lévinas diz que o que move o homem é esta não 

satisfação total e anterior dos seus desejos, dos seus projetos, a necessidade de relacionar-se 

com o infinito, de desejá-lo. Na definição de infinito, que é um conceito cartesiano, o qual 

Lévinas desenvolve a filosofia da alteridade, a necessidade de relação com o outro faz com 

que este sempre se sinta incompleto, em busca de algo ainda não realizado. O desejo de 

infinito só se realiza na relação com outras pessoas, através de uma retroalimentação desta 

relação que é permanentemente incompleta. No convívio com as pessoas, estas alimentam o 

desejo de infinito e o deseja mais e mais, não “como um Desejo que a posse do Desejável 

apazigua, mas como Desejo do Infinito que o desejável suscita, em lugar de satisfazer. Desejo 

perfeitamente desinteressado – bondade” (LÉVINAS, 1988, p. 23). Tal pensamento é 

louvável e evidenciado quando se está com pessoas adoradas. Por isso, o desejo de 

permanecer com entes queridos não termina, é infinito. Em uma relação concreta, verdadeira, 
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olho no olho, rosto a rosto, na qual a alteridade é respeitada, não saciada, alimenta-se o desejo 

de infinito, postulando-o e almejando-o ainda mais. 

Se não se compreende as outras pessoas, torna-se limitado para conhecê-la em sua 

totalidade por conta da sua incompletude como ser humano. Por isso, não há que se falar em 

ontologia, pois quando se pergunta quem é uma pessoa, não há um conceito, uma resposta 

fechada. A questão da verdade interpretativa sobre as pessoas e as coisas é temporária. As 

compreensões humanas são mutáveis, como também as pessoas e as coisas. Assim, dar-se-á a 

alteridade quando se interpreta as coisas e as pessoas a partir de uma compreensão de 

infinitude, de incompletude. 

Mas, para que seja infinito em suas compreensões, tem-se que exteriorizar, relacionar 

concretamente com o que está além de si mesmo, fora do controle, da sua posse, de algo do 

qual não se domina. Se não há a compreensão total em uma coisa ou pessoa, então, só se pode 

entendê-la temporariamente numa relação de alteridade, respeitando-a como exterior a “nós 

mesmos”, através de uma ética filosófica, com o fim de buscar as verdades temporárias, 

históricas, contingentes e culturais. Portanto, não se pode compreendê-las e sim refleti-las 

como exteriores a “nós mesmos”, como algo fora da possibilidade de compreensão, “a partir 

de sua história, do seu meio, de seus hábitos. O que nele escapa a minha compreensão é ele” 

(LEVINAS, 1997, p. 31). 

Então, são uma utopia os desejos que nunca se concluem? Não, se refletir-se sobre os 

reais desejos e os separá-los dos desejos impostos pela indústria cultural, pelo marketing, pela 

propaganda, enfim, pelo capitalismo totalizante. Sim, se o desejo possuir um sentido de 

infinitude, pois este desejo nunca será saciado, alcançável. Para Lévinas, a pessoa que não 

alimenta o desejo pelo infinito numa relação concreta de alteridade forma uma redoma de 

vidro ao seu redor, totaliza-se, não necessitando de nada ou de si mesma para se satisfizer. Já 

Ginés Sepulveda, o pai do conceito moderno de liberdade e sua não superação, incrementa a 

ideia de ser livre de qualquer um e de qualquer coisa, de ser livre para fazer aquilo que quiser 

e bem entender. Lévinas entende que tal pensamento é assaz problemático, pois, ao totalizar 

em um “eu-mesmo”, despreza-se tudo e todos, sendo necessário somente o “eu” para que as 

necessidades e desejos humanos sejam satisfeitos. 

Errôneo pensar que praticar a alteridade seria colocar-se no lugar do outro. A lei da 

física assevera que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. 

Então, como pode, através das vivências culturais, da história de vida, colocar-se no lugar do 



278 

 

 

 

outro? É impossível. Completando, o imperativo categórico kantiano foi e ainda é mal 

interpretado no que se refere ao pensamento “faça aos outros aquilo que você gostaria que os 

outros lhe fizessem”. Nem Kant, nem Lévinas querem que a humanidade se coloque no lugar 

do outro, pelo que é impossível sentir as emoções, a dor ou felicidade do outro. A alteridade 

vai muito além, pois o que vale é respeitar o outro como ele o é, exterior a quaisquer 

experiências e compreensões. Através de uma íntima relação verdadeira, o outro é respeitado 

por justamente ser o outro. Agora, abstrair a alteridade do outro, enxergá-lo como obstáculo 

em plena obediência ao mundo capitalista, consumir-se-á o outro dentro da compreensão, da 

totalidade de cada um. 

As consequências do não respeito ao outro, da não alteridade são encarnadas no 

discurso sobre o método de René Descartes. A compreensão cartesiana da subjetividade como 

fundamento da realidade, das relações cotidianas perpassa por toda a filosofia moderna, de 

Descartes até Hegel, que afirmavam serem capazes de, na íntima subjetividade, responder e 

compreender a todas as coisas. O positivismo adotou a questão da subjetividade 

pretensamente neutra, que não tem relação alguma com o cotidiano, como fundamentadora de 

todas as questões do conhecimento. A filosofia contemporânea, a corrente filosófica que se 

intitula pós-moderna, tenta fugir desta questão da subjetividade como fundamentadora da 

realidade e acaba acentuando a própria subjetividade. A questão da alteridade é tão complexa 

que Enrique Dussel apossa-se desta filosofia levinasiana e contextualiza a alteridade 

levinasiana no cenário latino americano. 

Neste pensamento dusseliano, para que ocorra uma relação de alteridade no âmbito 

familiar ou em uma pólis é necessário que os humanos imponham sua alteridade como 

respeitável e não aceitem a subsunção ou desrespeito a essa alteridade. Numa visão holística, 

a imposição respeitosa da alteridade é pouquíssima praticada. Para que se revele tal 

imposição, a filosofia primeira levinasiana prevê a relação Ser → Ser, como também a relação 

entre pessoas que se relacionam com os objetos e a natureza. A filosofia levinasiana 

harmoniza os termos gregos Êthos (morada habitual, toca, personalidade, hábitos na esfera 

pessoal) e Éthos (costumes, regras de âmbito social, maneira “exterior” de proceder). Desse 

modo, viver a alteridade é vivenciar e praticar tanto os costumes, os valores e os significados 

sociais, quanto os valores e significados pessoais que se dá às coisas. A literatura mais 

contemporânea da ética anuncia que os romanos, ao reinterpretarem a filosofia grega, 

traduzem o Éthos (costumes sociais) apenas para o Êthos (comportamento pessoal). A ética, 
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portanto, passa a ser uma discussão apenas dos comportamentos pessoais. A filosofia romana 

não refletia sobre as questões sociais, sobre os valores socialmente contemplados. A filosofia 

moderna ao emergir o “eu subjetivo”, ignora a relação do “eu” com a pólis. A ética, para 

Descartes e Kant, por exemplo, trata-se de uma ética no âmbito do “eu”, da subjetividade. 

Assim, neste contexto, não precisa se preocupar com sua postura em relação à pólis, ao 

estado, nem com a política, pois seu comportamento evidencia que a recíproca é verdadeira. 

Contudo, Lévinas retoma esta reflexão sobre a ética e certifica que só existe um tipo de ética, 

a que contextualiza a pessoa ao social, a que constitui e preserva a vida para o maior número 

de pessoas possíveis numa determinada sociedade, no “acolhimento do rosto (acolhimento 

que é já da minha responsabilidade a seu respeito e em que, por consequência, ele me aborda 

a partir de uma dimensão de altura e me domina), instaura-se a igualdade” (LÉVINAS, 1988, 

p. 192). 

Segundo Marx, o ser humano tende a totalizar-se, a divinizar-se, a bastar em si 

mesmo. Descartes dizia que o ser humano é coisa pensante e tudo o que existe é extensão de 

si mesmo. Já Dussel descreve que existe em qualquer sociedade uma ordem vigente 

totalizada, pelo que os outros são exteriorizados. Os valores, os hábitos e os contratos, desta 

ordem vigente totalizada, exclui, segrega, forma uma relação Ser → Objeto. Agora, se a 

ordem vigente totalizada for rompida, abre-se à infinitude para fins de que a exterioridade 

passe a ser incluída, constituindo uma relação Ser → Seres. Contudo, nessa relação de 

alteridade, é possível que surja uma nova ordem vigente também totalizada, que gerará novos 

excluídos, em um ciclo infinito de segregação. Visualiza-se com esta premissa dois modelos 

de sociedade: a) através de uma inclusão social ao tratar o exterior, o outro como um objeto e 

tentar subsumi-lo, incluí-lo; b) reconhecer a alteridade ao tratar o outro como exterior, e na 

relação com este outro surge uma nova ordem. 

Na política contemporânea, a revolução é entendida como uma nova forma de 

configuração do poder sem a necessidade de eclosão da tomada do poder pela força. Este 

conceito de revolução se estende para o âmbito pessoal, pois ou totaliza-se o outro por meio 

de um fetichismo sacralizante no qual não se precisa do outro, apenas usa-se o outro para a 

satisfação dos desejos e necessidades, ou relaciona-se e responsabiliza-se pelo outro ao ver 

este outro como um ser não totalizante, exterior a todos, não utilizando-o para satisfazer as 

necessidades e desejos. Se o modo capitalista de produção demonstra-se incapaz de gerir as 

vidas em prol de si mesmo. Se a ordem vigente ameaça a espécie humana e o meio ambiente 
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constantemente, há a possibilidade do surgimento de uma nova ordem ao nos relacionarmos 

dialeticamente com as exterioridades. Através de uma responsabilidade dialética propositiva 

não hierarquizada, se permite a todos um revolucionar histórico e pessoal não exclusivista no 

qual a exposição de desejos e necessidades para o outro será vivenciada. Lévinas reafirma a 

responsabilidade como a estrutura fundamental e primeira dos processos de subjetivação, da 

subjetividade como ética, pois “a responsabilidade não é um simples atributo da 

subjetividade, como se esta já existisse nela mesma, antes da relação ética. A subjetividade 

não é um para si; ela é, ainda uma vez, inicialmente para um outro” (LÉVINAS, 1997, p. 1). 

Lévinas discorda da lei da racionalidade ao pronunciar que o homem é racional sim, 

mas é, acima de tudo, sensível, pois ainda é capaz de sensibilizar-se com o outro e acolher as 

reivindicações externas deste outro por meio de um diálogo responsável. Além disso, o 

capitalismo, o liberalismo e o neoliberalismo são exemplos de como o apático estado 

moderno perpetra o caos, a violência e a guerra que mata milhões de pessoas diariamente, no 

mundo todo. Em contradição à guerra, Lévinas propõe a paz como “modo principal de pensar; 

paz que é a vida para os outros e esquecimento de si; paz inquieta como amor” (LÉVINAS, 

2006 apud ALVES, 2012, p. 52). 

4.4 O homem ético é um ser da pólis 

No âmbito político, a alteridade é compreendida como as formas de gerir as cidades 

(estados, países, instituições...), desde que a gestão pública aceite, de pronto, que a nova 

ordem vigente seja a dos excluídos (exteriores). Porém, ao assumirem os poderes 

constitucionais, os gestores públicos se perpetuam e fetichizam neste poder. Lévinas e Dussel 

entendem que não é possível ser ético sem envolver-se, sem responsabilizar-se com a política, 

pois ser ético é dar a possibilidade de o outro ser ele, sendo mister um engajamento na forma 

de gestão dos lugares onde se vive e se atua. O discurso sobre o bem comum vem desde os 

gregos. Mas é impossível que o “eu” ou que qualquer outro possa definir o que é o bem 

comum, pois este é decidido no diálogo entre as pessoas envolvidas na pólis, onde o 

“consenso deve ser um acordo de todos os participantes, como sujeitos, livres, autônomos, 

racionais, com igual capacidade de intervenção retórica...” (DUSSEL, 2007, p.27). 

Neste diapasão, Dussel disserta sobre a importância dos movimentos populares e 

sociais, partidários ou não, alertando ainda que os movimentos hão de se abrir ao outro, ao 
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infinito. As pautas de lutas, as reivindicações representam as volições populares quando não 

se totalizam, não se fetichizam como na política, que “tem a ver com a absolutização da 

„vontade‟ do representante („assim o quer, assim o ordeno; a vontade [do governante] é o 

fundamento [a razão]‟), que deixa de responder, de fundar-se, de articular-se com a „vontade 

geral‟” (DUSSEL, 2007, p. 44). Os movimentos clamam por algo que o estado não fornece, 

ou fornece de maneira insuficiente. Se não há um diálogo, instaura-se o caos, a guerra não 

legitimada. 

Qual o modelo de política ideal? Ao se falar em alteridade, não se fala em idealidades, 

em algo imaginário. Fala-se em um concretizar do diálogo responsável, no qual o partido 

político que chegar ao poder há de prestar “submissão” ao detentor deste poder, o povo. Só 

assim, os modelos políticos respeitarão as alteridades individuais e coletivas, serão menos 

opressores e contemplarão o máximo de pessoas possível. Como viu-se, neste estudo, 

Equador e Bolívia possuem representantes que obedecem ao povo, que acolhem cada vez 

mais as alteridades dos cidadãos plurais de uma mesma sociedade. Necessita-se, então, de 

novos modelos estatais devotos ao diálogo permanente com o povo, com os movimentos 

sociais, com os partidos políticos, pelo que estes hão de dialogar de forma aberta com o povo, 

pois a ““opinião pública‟ penetra a totalidade do corpo político, sendo o momento 

“hermenêutico‟ (interpretativo) de todos os outros aspectos da vida do campo político; daí sua 

centralidade ontológica: é como uma pré-compreensão antediscursiva do político” (DUSSEL, 

2007, p. 79). 

Destarte, ao desmascarar o que foi disfarçado, há mais de meio milênio, e permitir que 

o outro se revele em sua radical alteridade, o estado plurinacional evidencia faces plurais e 

dialéticas. Por meio de revoluções pacíficas, os estados boliviano e equatoriano dão pujantes 

sinais de que um novo mundo fundamentado na horizontalidade da ética, como filosofia 

primeira, é possível. 

Considerações finais 

Desde o fatídico 1492, data de referência da “origem” do estado moderno, a Europa, 

por meio do ardil e violento projeto nacional e narcisista moderno, invade, expulsa, domina, 

explora, assassina, enfim, comete múltiplas barbáries contra o outro, contra o diferente. 

Diante do exposto, a criação das instituições modernas aliada à falácia ideológica 
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“eurocêntrica” de cunho “civilizatório” e “desenvolvimentista” aniquila a gigantesca 

alteridade cultural e epistemológica encontrada. Também, o vírus moderno “nós X eles” ainda 

emprega políticas uniformes que persistem em padronizar, homogeneizar, normalizar, ocultar 

e excluir a diversidade, transformando os homens em máquinas insensíveis e irracionais a 

serviço da competitividade e do exclusivismo. 

Contudo, a partir do imprevisto e originário experimento constitucional no Equador, 

em 2008, e Bolívia, em 2009, vislumbra-se uma reformulação estatal que emblema o concreto 

resgate da dignidade dos povos originários, dos índios marginalizados há mais de meio 

milênio. O estado plurinacional propõe descortinar, desnudar o que foi velado pelo estado 

moderno, através de um constitucionalismo plural fundado em uma democracia dialógica 

consensual que, contundentemente, reconhece a diversidade, o pluralismo epistemológico e 

jurídico, a reciprocidade cultural entre os povos, a interação entre todos os seres vivos. 

Conjectura-se que o estado plurinacional pode ser uma semente do pensamento ético 

levinasiano e dusseliano, pois contraria as bases fundantes do legitimado e totalizante modelo 

de sociedade atual que está em constante transformação e em permanente guerra. Assim, o 

estado plurinacional contextualiza o outro ao social (ao mundo da pólis) ao defender a vida, 

principalmente dos mais oprimidos, ao se relacionar de forma respeitosa, sincera e ativa com 

o outro, ao estabelecer com este outro uma relação de alteridade, pois, tendem, os excluídos 

das proposituras constitucionais boliviana e equatoriana, serem reinseridos na pólis, pela 

gestão pública, de forma mais contundente. 

Este estudo enfatiza que a autêntica alteridade, advinda pelos ventos do Sul, parece 

manifestar-se como uma retomada do olhar para o outro, como possibilidades plurais de 

existir nas quais o outro é refletido e acolhido em sua infinitude, acompanhando igualmente, 

todas as diversidades humanas que evolveram transformações históricas, culturais, sociais e 

políticas. 

 

ETHIC OF ALTERITY AND THE PLURINATIONAL STATE: IS THERE A 

POSSIBLY SYMBIOSIS? 

 

ABSTRACT: The following article aims to criticize the modern state historical 

formation and propose a new world system. Therefore, while the modern state standardizes 

and normalizes behavior, national identity has generated, nowadays in its most advanced 
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form, religious, ethnical, social and political intolerance. The wide cultural genocide 

stimulates violence, which has been banalized nowadays. Since the creation of the 

plurinational state, in the constitutions of Ecuador in 2008 and Bolivia in 2009, it has been 

seen the emerging of democracies based on innovative institutional framework, adjusted to 

epistemologies that seeks to rescue the Latin American alterity. Thus, Levina´s and Dussel´s 

philosophies refer to a new world, where the law, the norm and ethics cannot be assumed 

neither by logical nor rational nor noetic principles. Rather, ethics comes from the outside, 

from the self, and the answer given to this self by questioning their living must be undertaken 

in an opening in which "I recognize myself" as responsible for the other, even if that other 

person is not responsible for “me”. Therefore, radical and absolute ethics of alterity can be 

built through a responsible and dialectic deception, in which everyone equally shares a society 

that perpetuates justice, truth and peace. 

KEYWORDS: Modern State; Plurinational State; Ethic; Alterity. 
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