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RESUMO 

O presente trabalho se propõe a apresentar a Filosofia ao público jovem por meio de temas e 

problemas que são encontrados nas produções culturais das obras Geek e Nerd. Desde seu

nascimento, há mais de 2500 anos, a Filosofia se caracteriza formalmente por seu 

hermetismo, vocabulário técnico e um grande saber acumulado através dos séculos,

características que não podem ser abandonas, mas que tornam a Filosofia inacessível aos

jovens e ao público leigo em geral. As obras da cultura Geek e Nerd, embora sejam um

entretenimento destinado às massas, possuem em sua elaboração questões e temas filosóficos

que podem servir de porta de entrada às discussões filosóficas melhor fundamentadas. Dessa

forma, apresentamos dez temas e problemas filosóficos extraídos do mundo Nerd e Geek para

fazer deles meios de acesso às discussões filosóficas, devidamente fundamentadas nas obras

de autores tradicionais da Filosofia ocidental.

Palavras-chave: Cultura – Nerd/Geek – Filosofia – Apresentação – Público jovem .

ABSTRACT

This work urges to introduce Philosophy to the young public through themes and obstacles 

found in the geek and nerd cultural productions. Since its birth 2500 years ago, Philosophy 

it’s formally characterized for its hermeticism, technical vocabulary and great accumulated 

knowledge throughout the centuries. This characteristics can not be deserted, but they make 

Philosophy inaccessible to young people and the layman public in general. The works of the 

geek and nerd culture, although being a form of entertainment designated for the mass of the 

population, have in its formulation, philosophical queries and themes that can be presented as

a gateway to philosophical discussions better substantiated. In this way, ten topics and 

philosophical problems extracted from the nerd and geek world will be presented, in order to

make them means of access to philosophical discussions, properly substantiated in works 

from traditional authors of ocidental’s philosophy.

Key words: Culture - Nerd/Geek - Philosophy - Presentation - Young Public. 
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INTRODUÇÃO   

 

a) Proposta de abordagem dos problemas filosóficos no contexto da cultura nerd e geek 

 

 A filosofia é uma atividade humana que pode ser encontrada de forma explícita nas 

obras dos grandes filósofos, consagrados na história da cultura, no entanto, os problemas 

filosóficos, aqueles cuja tentativa de resolução não dissipa a tensão que os forma, podem ser 

encontrados nas diversas formas de expressão da humanidade, na literatura, na música, nas 

artes, e também na cultura nerd/geek, de forma diluída, oferecendo um viés intelectual ao 

entretenimento próprio dessas formas de cultura.  

 A proposta dessa pesquisa é identificar problemas e temas filosóficos em grandes 

obras da cultura nerd/geek, assim como apresentar o desenvolvimento e a tentativa de 

resolução de tais problemas no pensamento dos grandes autores da filosofia, de forma atraente 

e palatável aos jovens.  

 

b) A cultura nerd e geek 

 

O termo “nerd” surgiu entre as décadas de 50 e 60 nos EUA para designar jovens inteligentes, 

com inépcia social e preferências culturais bastante específicas, principalmente ficção 

científica e fantasia. O termo assumiu um significado pejorativo, pois denotava um alto 

desempenho escolar associado à inaptidão de convivência, designando um grupo de pessoas 

muito ligado às descobertas tecnológicas, boas notas na escola, gosto por séries e filmes de 

cinema e TV com temática fantástica, inabilidade aos esportes e discriminação pelos jovens 

da mesma faixa etária.  

 Na década de 90, a internet passou a ser mais acessível, formando uma nova geração, 

ligada às novidades tecnológicas, essa geração popularizou o termo geek, termo de contornos 

mais positivos, pois a internet surgiu com um cunho libertador, de democratização do 

conhecimento. Na área de estudos culturais, o termo geek é visto como uma derivação e 

ressignificação contemporânea do conceito de nerd. Atualmente, os geeks são identificados 

pelo seu apreço às inovações tecnológicas, videogames, acesso contínuo à internet, assim 

como o consumo intenso de produtos da indústria cultural pop que se iniciou na década de 60. 

 Atualmente, a cultura geek está em seu auge, filmes, séries de TV, livros, jogos, 

roupas, histórias em quadrinhos, acessórios do vestuário, etc. são consumidos de forma voraz 

pelos geeks e pelo grande público que possui gostos afins. A grande popularização da cultura 
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nerd/geek cresceu aliada à indústria cultural, e hoje as grandes franquias de jogos de 

videogame, filmes, livros e histórias em quadrinhos agregam uma legião de seguidores, 

principalmente entre o público jovem. 

 

c) Abordagem dos problemas filosóficos no contexto da cultura nerd e geek 

 

Desde seu surgimento, há mais de 2500 anos, a Filosofia tem sido pensada como um 

saber hermético, uma especialidade cujo entendimento é bastante difícil para quem não se 

propõe a filosofar “profissionalmente”. Certamente, a leitura e a exegese dos textos 

filosóficos são atividades que exigem uma frequentação assídua nas obras da história da 

filosofia, mas de outro lado os problemas filosóficos são próprios à vida humana e 

necessariamente exigem um posicionamento. Não faz parte das expectativas do ensino da 

Filosofia no Ensino Médio a capacitação dos alunos ao exercício profissional da Filosofia, no 

entanto, a disciplina de Filosofia não pode se eximir de tratar de temas e problemas 

filosóficos, e uma das barreiras é o hermetismo das obras filosóficas.  O ensino de Filosofia 

deve oferecer aos jovens uma reflexão sobre questões como o imediatismo consumista, a 

ignorância e o conformismo político, a busca desenfreada por prazer, os dilemas morais 

inaugurados pelo progresso da técnica assim como a ausência de sentidos para a vida humana, 

e um dos desafios recai sobre o modo de apresentação desses temas de forma atrativa para o 

público jovem.  

Grandes obras da cultura nerd/geek apresentam problemas filosóficos de forma diluída 

ou explícita, servindo tanto para a construção de seus enredos e personagens quanto para 

possuírem um fundamento intelectual. Dessa forma, aproximar a filosofia dos jovens por 

meio de obras da cultura nerd/geek figura uma estratégia propedêutica: de aprofundar temas e 

problemas filosóficos surgidos no contexto lúdico do entretenimento. Não se quer, com isso, 

banalizar a Filosofia, reduzindo-a a um produto da indústria cultural, o propósito é de levar os 

jovens a conhecer os temas e os problemas da Filosofia de forma agradável ao seu gosto, ou 

seja, fazer dos temas identificados na cultura nerd/geek uma porta de entrada para a Filosofia. 

Após a introdução dos problemas e temas filosóficos por meio de obras da cultura nerd e 

geek, objetiva-se perseguir as questões filosóficas conforme foram pensadas pela tradição da 

filosofia, isto é, por meio da exposição e análise de obras filosóficas.  

Isto posto, a pesquisa “Descobrindo a Filosofia com o Mundo Nerd e Geek” trabalhará 

com dez obras da cultura Nerd e Geek e fará a correlação com dez temas da Filosofia. 

Primeiramente, será evidenciado o problema filosófico dentro da obra da cultura Nerd e Geek 
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em tela, para na sequência operar a tematização do problema em um autor da Filosofia. Por 

exemplo, no capítulo cuja temática será “A questão do poder em Game of Thrones à luz da 

filosofia política na obra O Príncipe de Maquiavel” será feita uma contextualização da 

história central da saga de Game of Thrones, na qual destacaremos as disputas políticas e 

como os personagens principais representam diferentes ideias de poder político. Em seguida, 

faremos uma pequena apresentação do filósofo italiano renascentista Nicolau Maquiavel e sua 

obra O Príncipe, na qual o autor apresenta uma série de conselhos pragmáticos sobre como o 

governante deve conquistar e manter o poder político. Traçaremos um paralelo entre a questão 

do poder político como aparece em Game of Thrones e em O Príncipe, dessa forma, a 

temática filosófica será introduzida através de seu uso numa obra da cultura nerd e geek. 

Essa metodologia mesma será utilizada para tratarmos de outros temas filosóficos: no 

segundo capítulo continuaremos a trabalhar temas de filosofia política ao apresentar a saída 

do estado de natureza e o contrato social fundante do Estado em Hobbes, Locke e Rousseau, e 

nos aproximaremos da ideia de estado de natureza por meio da série The Walking Dead. No 

terceiro capítulo abordaremos os fundamentos filosóficos dos direitos humanos e o combate 

às intolerâncias, e para apresentar o problema faremos uso dos heróis X-men. E para 

encerramos a parte dedicada à filosofia política, no quarto capítulo, apresentaremos o 

personagem Justiceiro e sua busca pela vingança, que assume os ares de justiça, e para 

desfazermos tal equívoco recorreremos à filosofia de Nietzsche, para quem o ressentimento 

não pode ser tomado como um afeto criador de valores propositivos para a sociedade, e dessa 

forma a vingança jamais pode ser pensada como justiça.  No quinto capítulo, passaremos a 

trabalhar ideias clássicas da ética filosófica, usaremos a longeva relação entre os personagens 

Superman e Batman – que nas eras de ouro e de prata das histórias em quadrinhos 

estabeleceram uma grande amizade – para adentrarmos no conceito de virtude em Aristóteles, 

dando destaque à virtude da amizade. No sexto capítulo, iniciaremos uma discussão sobre o 

problema do mal, mais precisamente na filosofia cristã de Agostinho de Hipona, e para 

chegarmos ao tema nos valeremos da imagem do mal construída no universo de O Senhor dos 

Anéis, mais precisamente na mitologia ficcional estabelecida no livro Silmarillion. Daremos 

continuidade à discussão sobre o mal no sétimo capítulo, mas numa abordagem bastante 

diferente, apresentaremos o problema do mal como foi pensado pela filósofa Hannah Arendt 

em sua obra Eichmann em Jerusalém, e para aportar no tema usaremos o personagem 

Hommer Simpsons.  No oitavo capítulo, utilizaremos a noção de responsabilidade e de 

heroísmo do Homem-Aranha para chegarmos à ideia do dever moral em Kant. No nono 

capítulo, nos ancoraremos num tema de metafísica ao abordarmos o conceito de Vontade na 
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filosofia de Schopenhauer, um tema que nos será familiarizado ao traçarmos um paralelo com 

o universo de Star Wars, no qual há o conceito de Força Viva e Força Cósmica. Por fim, no 

décimo e último capítulo discutiremos as pulsões do inconsciente em Freud, uma discussão 

filosófica e psicanalítica que será introduzida pelos conflitos do personagem Hulk. Dessa 

forma, apresentaremos o universo da Filosofia por meio de conhecimentos que são extraídos 

das obras da cultura Nerd e Geek, sem dispensar o trabalho analítico próprio das discussões 

encontradas nos autores filosóficos. 

Na parte final de cada capítulo há um roteiro para aprofundamento nos temas 

filosóficos, esse roteiro tem um fim didático que pode ser aplicado em sala de aula. Em Para 

refletir, propomos algumas perguntas que podem ser utilizadas como avaliação, também 

propomos um tema de pesquisa sobre o assunto em tela, cujos resultados podem ser debatidos 

e apresentados. Em Para saber mais, indicaremos o livro no qual a discussão filosófica foi 

embasada, e como bibliografia complementar indicaremos um comentário introdutório, os 

critérios para essas indicações bibliográficas são: livros em português, preferencialmente 

numa edição de reconhecida qualidade e disponível nas livrarias. Quando não houver uma 

edição de reconhecida qualidade disponível, indicaremos uma edição mais antiga. Por fim, no 

Anexo de cada capítulo inserimos trechos da obra filosófica, dessa forma o leitor e/ou 

estudante pode ter um contato direto com o texto filosófico. 
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CAPÍTULO 1 – A questão do Poder em Game of Thrones à luz da Filosofia Política de 

Maquiavel na obra O Príncipe 

 

O que é Game of Thrones? 

 

 Sucesso entre a crítica e o público, a série de fantasia e ficção Game of Thrones, 

batizada no Brasil e em Portugal de A Guerra dos tronos, é a criação máxima de George R. R. 

Martin, escritor norte-americano nascido em Nova Jérsei em 1948.  

 Martin começou a publicar a saga na década de 90, e atualmente está escrevendo o 

sexto livro da série, que terá seu fim no sétimo livro. Os livros lançados até agora são: 

· As crônicas de gelo e fogo (1996) 

· A fúria dos reis (1999) 

· A tormenta de espadas (2000) 

· O festim dos corvos (2006) 

· A dança dos dragões (2011) 

· The winds of winter 

· A dream of spring 

 Em 2011, estrou no canal americano HBO a adaptação seriada dos livros de George 

Martin, a adaptação televisiva é feita pelos produtores e roteiristas David Benioff e Daniel 

Brett Weiss, e se tornou rapidamente uma verdadeira epidemia entre o público. Atualmente, a 

série de TV já ultrapassou em muito os acontecimentos descritos no último livro publicado, e 

já caminha para o seu encerramento na oitava temporada, a ser lançada em 2018. 

 Por se tratar de uma adaptação, a série de TV tem elementos diferentes dos livros, isso 

se deve a vários fatores como as diferenças narrativas entre a TV e a literatura, os limites 

orçamentários da TV e pelo fato de que a série vai ser finalizada antes dos livros.  

 

O jogo das elites em Game of Thrones 

 

 A história de Game of Thrones se passa num mundo semelhante ao nosso, numa idade 

média fantasiosa, com uma geografia própria. Os eventos da saga acontecem em Westeros, 

um dos quatro continentes do mundo conhecido, também chamado de Os sete reinos.  

 O regime político de Westeros é a monarquia absolutista, ou seja, o rei/rainha governa 

concentrando o poder em si, recebendo conselhos apenas de poucas pessoas, integrantes do 
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Pequeno conselho, e da Mão do rei, cargo exercido pelo principal conselheiro do rei, que 

também possui responsabilidades administrativas como comandar o exército, aplicar a lei e 

aplicar a justiça.  

 A história principal de Game of thrones gira em torno do poder político, depois da 

morte do rei Robert Baratheon há uma disputa pela sucessão do Trono de ferro, pois cinco 

reis afirmam ter direito ao trono: 

· Joffrey Baratheon: herdeiro mais velho do rei, sua sucessão ao trono é questionada 

porque seu pai biológico é também o seu tio, Jamie Lannister.  

· Stannis Baratheon: ciente da ascendência dos filhos de Cersei Lannister, esposa de 

Robert, Stannis, o irmão mais velho do rei Robert tem o direito de reclamar a coroa. 

Tem um caráter severo e um rígido senso de justiça, todavia, não é benquisto pelos 

nobres do Reino.  

· Renly Baratheon: irmão mais novo de Robert, Renly administra uma vasta e rica 

região, Ponta Tempestade, e possui o apoio de nobres, como os Tyrell, que estão 

dispostos a financiar a pretensão de Renly ao Trono de ferro.  

· Robb Stark: filho mais velho de Eddard Stark, Robb se rebela contra o rei Joffrey por 

ter preso e, posteriormente, degolado seu pai, que era, antes, o Mão do rei Robert. 

Robb é herdeiro do castelo de Winterfell, ao norte do continente, e foi declarado pelos 

seus seguidores de rei do norte, uma ação separatista. 

· Daenerys Targaryen: filha do rei Aerys II Targaryen, o rei louco, que foi deposto pela 

rebelião de Robert Baratheon, Daenerys cresceu no exílio em Bravos. Daenerys, por 

ser a última descendente de Aerys II, tem o direito de reclamar o trono de ferro. 

Possuidora de um forte senso de justiça e de igualdade, Daenerys quer se tornar uma 

rainha justa e trazer paz aos Sete Reinos.  

A disputa pelo poder, pelo controle político de Westeros, pode ser compreendida pela 

sociologia política, com a teoria das elites, proposta pelo sociólogo italiano Gaetano Mosca 

(1858 – 1941), que em sua obra Elementos de ciência política (1896), descreveu que o poder 

é sempre exercido por uma minoria, composta de uma elite que tem condições de disputar o 

poder, devido à sua organização e influência. Outro sociólogo italiano, Vilfredo Pareto (1848 

– 1923), autor do Manual de economia política (1906) e do Tratado de sociologia geral 

(1916), desenvolveu a teoria das elites, afirmando que as elites são compostas de classes, e as 

mais importantes são a elite econômica e a elite política, que podem ascender e decair no 

poder.  
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O sociólogo alemão Robert Michaels (1876 – 1936), autor da obra Partidos políticos: um 

estudo sociológico das tendências oligárquicas da democracia contemporânea (1912), afirma 

que mesmo no interior de organizações democráticas há uma tendência à elitização, no 

sentido de que o poder termina por se concentrar num grupo restrito de pessoas, essa 

tendência foi denominada pelo sociólogo de “lei de ferro das oligarquias”. 

 Embora haja na série muitos elementos da sociologia e da filosofia política, Game of 

Thrones não é uma série exclusivamente dramática. Há uma outra história paralela aos 

eventos políticos da trama, a eminente invasão dos Sete Reinos pelos Caminhantes Brancos, 

zumbis trazidos da morte pelo Rei da Noite, um ser mágico maligno que pretende destruir a 

humanidade. Essa ameaça sobrenatural, vinda além da Muralha, no extremo norte, figura 

como o elemento fantasioso que representa uma ameaça maior do que a disputa política pelo 

poder.  

 

Paralelos entre Game of Thrones e O Príncipe de Maquiavel 

 

 Em Game of Thrones não há uma visão unívoca sobre o poder, a ideia é trabalhada de 

forma implícita por vários personagens durante a série. Enquanto que os candidatos à coroa 

travam um duelo explícito pela dominação política, outros personagens exercem e 

representam formas diferentes de prática do poder. Um dos motivos que tornaram a série tão 

bem recebida pelo público é a complexidade dos personagens e a construção de suas 

motivações e ambições pessoais e políticas.  

 A atuação política dos personagens que participam do jogo pelo poder em Game of 

Thrones tem paralelos conceituais na obra seminal de Nicolau Maquiavel (1469-1527), O 

Príncipe, escrito em 1513 e publicado postumamente em 1532. 

 Quem é Maquiavel? 

 Nascido em Florença, na época em que a Itália não era uma nação, Maquiavel 

inaugurou a política moderna, ao pensar a política a partir dos cenários e dos agentes 

políticos, e não por meio de teorias que descreviam como a política deveria ser e o que ela 

deveria fazer, afastando-se de teorias essencialistas e idealistas da política. Esse realismo se 

deve à atuação prática de Maquiavel na política de sua época, ele exerceu o cargo de 

chanceler e teve relações políticas com Roma e com os César Bórgia, ou seja, Maquiavel 

possuía uma visão de como funcionava a política na prática de sua época, e sua filosofia se 

propõe a pensar a política a partir das coisas como são e do que é possível fazer a partir desses 

dados, e não concebendo ideais inexequíveis.  
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 A Florença de época de Maquiavel se assemelha muito ao cenário político imaginado 

em Game of Thrones, havia uma intensa disputa pelo poder entre as famílias nobres, e 

Maquiavel era o conselheiro da família Soderini, que tomou o poder em Florença. Contudo, 

depois que a família Médici retomou o poder, Maquiavel foi exilado e preso. E no cárcere ele 

escreveu suas duas principais obras: O Príncipe, na qual ele faz uma espécie de guia de 

recomendação de como o governante deve tomar e manter o poder, e os Comentários sobre a 

primeira década de Tito Lívio, no qual o autor descreve a República como o regime político 

ideal. 

 O Príncipe, obra destinada ao príncipe Lourenço II de Médici, traz uma série de 

admoestações e conselhos de como o príncipe deve agir para chegar ao poder e como se 

manter nele, uma vez que permanecer no poder pode ser tão ou mais delicado que o ascender. 

Maquiavel possuía dois intuitos ao destinar a obra a Lourenço II: cair nas graças do futuro 

governante para ser libertado, e por ver na figura de Lourenço alguém capaz de unificar os 

pequenos reinos da Itália numa nação. 

 Há muitos paralelos interessantes que podem ser traçados entre Game of Thrones e as 

recomendações políticas descritas por Maquiavel no Príncipe, e tais semelhanças já começam 

em seus contextos: a Itália da época de Maquiavel era formada por pequenos reinos nos quais 

havia uma intensa disputa pelo poder por parte das famílias nobres, e Maquiavel objetivava 

um rei capaz de unificar a Itália como nação; no mundo fictício de Westeros as famílias 

nobres buscam se manter no poder e aquelas em situação intermediária almejam ascensão, a 

coroa está em disputa por candidatos que afirmam ter direito ao trono. Em ambos contextos 

há um cenário de política palaciana, no qual há uma estratégia para vencer o jogo político. 

Maquiavel escreveu sua obra para auxiliar Lourenço de Médici a jogar bem o jogo da política, 

um jogo que na obra de George Martin é de vida ou morte, o lema da série televisiva é 

“quando se joga o jogo de tronos você vive ou morre, não existe meio-termo”, que também é 

uma fala de Cersei Lannister a Ned Stark. 

 Há dois personagens que podem nos conduzir para o interior do exercício da política 

em Game of Thrones, Lorde Petry Baelish e Tyrion Lannister. Ambos personagens possuem o 

espírito maquiaveliano do poder como canalização da potência, ou seja, alcança o poder 

aquele que é capaz de usar das circunstâncias a seu favor e aquele que é hábil em utilizar do 

interesse dos outros a seu próprio favor.  

 Lorde Petyr Baelish, apelidado de “Mindinho”, é um personagem bastante complexo: 

ele saber jogar o jogo de tronos de forma manipuladora, ele busca compreender a ambição dos 
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outros personagens e tenta usá-la a seu próprio favor, de modo que os outros são estimulados 

a perseguir seus objetivos quando na verdade estão fazendo aquilo que Mindinho deseja.  

 Há um diálogo muito interessante na série de TV, na última cena da terceira 

temporada, Mindinho tem um diálogo com seu rival, Varys, outro membro do Alto conselho. 

Nessa conversa, Varys afirma que “o caos é um abismo”, para Mindinho se contrapor e 

afirmar que “o caos é uma escada”. Mindinho ascende politicamente em Game of Thrones ao 

tirar proveito das situações dramáticas, mortes, guerras e traições. Essa capacidade de tirar 

proveito de cenários adversos faz parte da sagacidade descrita por Maquiavel no Príncipe 

como Virtù, virtude. Vamos manter o termo em italiano para diferenciar o que Maquiavel 

pensa como Virtù do conceito tradicional de virtude.  

 Maquiavel afirma, no Príncipe, que a maior parte das pessoas (cap. XXV) concebe o 

destino como algo que não possa ser evitado, ele cria a metáfora do destino como um rio 

caudaloso que inevitavelmente transborda causando mortes, estragos e sofrimentos. A 

enchente, como o Destino, não pode ser evitada. Todavia, para o sagaz, a cheia do rio pode 

ser antevista, pode se preparar para passar por ela com o menor prejuízo possível, construindo 

diques, por exemplo. Transpondo essa metáfora para o cenário político, as circunstâncias e os 

agentes políticos podem se alterar, mas aquele que almeja o poder deve se precaver, precisa 

antecipar as possibilidades de modo a criar saídas benéficas em vários cenários possíveis.  

 Maquiavel afirma que o Príncipe de Virtù deve ser capaz de conquistar a Fortuna. 

Fortuna é um sinônimo de sorte, que na mitologia romana é uma deusa que possui em sua 

mão uma cornucópia cheia de vinho, que oferece para uns e recusa para outros, simbolizando 

a aleatoriedade dos benefícios e dos infortúnios do destino. Para Maquiavel, o Príncipe deve 

ser capaz de fazer sua própria sorte, de modo a conquistar a Fortuna, seduzi-la e induzi-la a 

oferecer a ele suas benesses e privilégios. Dessa forma, há um grande paralelo na afirmação 

de Mindinho de que “o caos é uma escada” e da conquista da própria sorte em meio ao 

casuísmo político explicada por Maquiavel.  

 Uma forma de poder que não pode ser ignorado é o poder exercido fisicamente, de 

forma efetiva. Maquiavel afirma que não é possível governar sem exercer uma capacidade de 

coerção sobre as pessoas, pois muitas pessoas não obedecem simplesmente pelo seu dever 

cívico ou por apreço às leis, mas em última instância obedecem por medo do governante e das 

sanções que ele pode aplicar. Diante da questão se é melhor ser amado ou ser temido (cap. 

XVII), Maquiavel afirma que o ideal para o Príncipe é ser ambas as coisas, todavia, se for 

para ser feita uma escolha excludente, é mais desejável ser temido, porque as pessoas traem e 

desobedecem a quem amam, mas não fazem traem e desobedecem a quem temem. Embora 
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não reúna em si todas as características descritas como componentes da Virtù, Cersei 

Lannister, esposa do rei Robert Baratheon e mãe do Príncipe/Rei Joffrey, entende muito bem 

a persuasão do poder físico de quem controla o exército. Num diálogo do primeiro episódio 

da segunda temporada, Mindinho e Cersei conversam sobre o poder, Mindinho insinua que 

sabe da relação incestuosa de Cersei com seu irmão, e afirma que “conhecimento é poder”, 

ela, imediatamente oferece mostras do poder físico ao ordenar a execução de Mindinho 

apenas para declinar de tal ordem, seu objetivo era demonstrar a eficiência da coerção física e 

da capacidade de deixar viver e fazer morrer por parte de quem detém o poder centralizador.  

 Outro personagem que traduz a Virtù de quem governa é o sagaz Tyrion Lannister, um 

anão que soube desenvolver uma grande capacidade de interpretação das pessoas e usa tais 

motivações a seu favor. No oitavo episódio da primeira temporada, Tyrion e Bronn, um 

mercenário que passa a servi-lo, caminham por um bosque e são surpreendidos por selvagens. 

Numa situação extremamente perigosa, na qual pode perder a vida, Tyrion capta os interesses 

de seus possíveis agressores e utiliza disso a seu favor, para poupar a sua vida e de Bronn, 

assim como para escolta-los até o acampamento de seu pai. No começo da série, Tyrion 

apresenta características que podem ser atribuídas ao pensamento de Maquiavel no Príncipe:  

· Realismo – Tyrion não vê as coisas como deveriam ser, mas como elas se apresentam, 

ele vê as coisas como são. 

· Pragmatismo – Tyrion objetiva soluções práticas para os problemas e não deixa seu 

ego tomar as decisões, como Cersei faz, ele age de forma racional.  

· Ceticismo – Tyrion não acredita que as coisas podem ser melhores dada às condições 

encontradas.  

Mas a jornada de Tyrion ao longo da trama o leva do mais profundo ceticismo a um 

certo idealismo ao encontrar com outra personagem determinante na série, Daenerys 

Targaryen, que reúne características políticas diferentes daquelas descritas no Príncipe de 

Maquiavel. Daenerys acredita que ao assumir o Trono de Ferro ela será capaz de trazer a paz 

aos Sete Reinos e ser uma governante justa, de modo a quebrar a roda de opressão que 

esmaga aqueles que não são bem-nascidos. Esse idealismo da personagem pode ser 

compreendido à luz de uma utopia, trabalhada numa obra da mesma época do Príncipe, a 

Utopia (1516) de Thomas Morus, que idealizou uma sociedade perfeita, livre de qualquer 

desigualdade e opressão.  

 Daenerys e Jon Snow, o filho bastardo de Ned Stark, representam uma ideia muito 

perigosa em política: o messianismo. O messianismo é a ideia de que há uma pessoa dotada 

da missão de liderar o povo e exercer o poder, e essa missão é pessoal, ou seja, é 



16 

 

intransferível. No caso dos nossos personagens, eles possuem motivações verdadeiras e 

disposição de agir em prol do bem coletivo, todavia, na vida real não podemos conceber a 

ideia de que o messianismo é verdadeiro.  

 

Considerações finais 

 

 Game of Thrones é uma obra de fantasia e ficção, mas não é um entretenimento estéril. 

A humanidade dos personagens, com seus defeitos, ambições e variações de caráter são 

plausíveis, e a trama política da história lança mão de elementos que estão presentes na 

política real, e podem servir de porta de entrada para o aprofundamento de temas que nos 

permitem compreender o funcionamento da política. 

 O Príncipe de Maquiavel inaugurou a política moderna, e várias descrições do filósofo 

sobre o funcionamento do poder podem ser observadas em Game of Thrones. É importante 

frisar que o realismo frio das técnicas de conquista e manutenção do poder de Maquiavel tem 

um objetivo que ultrapassa a ambição pessoal pela ascendência política: o bem-estar do povo 

e a consolidação de uma nação. Assim, o prêmio do “jogo” do poder em Maquiavel tem um 

“final feliz”, no sentido de que para ele o poder só tem sentido para unificar uma nação, trazer 

estabilidade e a paz.  

 

PARA REFLETIR 

 

Atividades didáticas e avaliação dos conhecimentos 

 

Após a exposição dialógica do conteúdo, deve-se avaliar a compreensão do tema a partir de 

algumas questões que podem ser feitas individualmente ou em pequenos grupos. 

 

a) A política moderna surge no Príncipe de Maquiavel, que descreve uma teoria do poder 

fundamentada na capacidade de dominação por parte do governante. Descreva uma cena da 

série de Game of Thrones ou de outro seriado / livro / filme no qual os personagens exercem o 

poder através da manipulação dos acontecimentos ou da persuasão. E a partir desse relato, 

faça um paralelo com a Virtù do Príncipe.  
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b) Na saga Game of Thrones os personagens Tyrion Lannister, Cersei Lannister e Petyr 

Baelish, o Minidinho, representam características do Príncipe de Maquiavel. Descreva essas 

características.  

 

c) Jon Snow e Daenerys Targaryen representam uma ideia perigosa na política: o 

messianismo, que afirma a missão pessoal e intransferível de uma pessoa em ser um líder 

político. A seu ver, por que a ideia de um líder justo, nobre e corajoso é tão comum nas obras 

de ficção? Por que essa ideia é perigosa na vida real? 

 

Pesquisa e debate 

 

 No pano de fundo da obra Príncipe há uma disputa real, à época, entre as elites de 

Florença pelo seu controle. Há uma teoria na sociologia política, defendida por diferentes 

autores e vieses, de que o poder, mesmo nas democracias, é exercido pelas elites. Faça uma 

pesquisa na internet sobre as famílias que governam seu Estado e/ou cidade, pesquise se o 

governante é proveniente de uma família que se perpetua no poder. Os resultados da pesquisa 

podem ser partilhados e debatidos em sala de aula.  

 

Para saber mais 

 

Maquiavel é um dos filósofos mais estudados na filosofia política. Para saber mais sobre 

Maquiavel recomendamos as leituras: 

 

MAQUIAVEL. O Príncipe. Tradução de Antonio Caruccio-Caporale. Porto Alegre: L&PM 

Editores, 2012. 

 

BIGNOTTO, Newton. Maquiavel. Coleção filosofia passo-a-passo. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Editor, 2003. 
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Anexo 

Ideias polêmicas de O Príncipe 

 

Cap. XV - Das coisas pelas quais os homens, sobretudo os príncipes, são louvados ou 

vituperados 

 

Resta agora examinar quais devem ser os procedimentos e as ações de governo de um 

príncipe em relação aos seus súditos e aos seus amigos. Como sei que muitos já escreveram 

sobre o assunto, receio ser tomado por presunçoso ao tratar mais uma vez do tema, sobretudo 

por apartar-me dos argumentos da maioria. Porém, sendo minha intenção escrever coisas que 

sejam úteis a quem se interesse, pareceu-me mais conveniente ir direto à verdade efetiva da 

coisa que à imaginação em torno dela. E não foram poucos os que imaginaram repúblicas e 

principados que nunca se viram nem se verificaram na realidade. Todavia a distância entre o 

como se vive e o como se deveria viver é tão grande que quem deixa o que se faz pelo que se 

deveria fazer contribui rapidamente para a própria ruína e compromete sua preservação: 

porque o homem que quiser ser bom em todos os aspectos terminará arruinado entre tantos 

que não são bons. Por isso é preciso que o príncipe aprenda, caso queira manter-se no poder, a 

não ser bom e a valer-se disso segundo a necessidade. 

Deixando de lado, pois, as coisas imaginosas sobre um príncipe e discorrendo acerca das 

verdadeiras, digo que todos os homens dignos de atenção — mas principalmente os 

soberanos, por ocuparem um posto mais elevado — são julgados por certas qualidades que 

lhes podem render reprovações ou elogios. Isso porque uns são tidos por liberais, outros, por 

miseráveis (para usar um termo toscano, porque avaro em nossa língua é também aquele que 

deseja possuir por rapina: chamamos de miserável aquele que se abstém em demasia de gastar 

o que é seu); uns são considerados generosos, outros, rapaces; uns cruéis, outros, piedosos; 

uns desleais, outros, fiéis; uns efeminados e pusilânimes, outros, ferozes e animosos; uns 

humanos, outros, soberbos; uns lascivos, outros, castos; uns íntegros, outros, astutos; uns 

inflexíveis, outros maleáveis; uns graves, outros, leves; uns religiosos, outros, incrédulos, e 

assim por diante. Sei que todos dirão que seria louvabilíssimo um príncipe ter as melhores 

qualidades dentre as enumeradas acima. Contudo, como a condição humana não consente que 

se tenham todas elas, nem que possam ser inteiramente observadas, é necessário ser prudente 

a fim de escapar à infâmia daqueles vícios que põem em risco o governo; e, se possível, 

devem-se evitar também aqueles que não comprometem o governo; mas, se forem inevitáveis, 

que passem sem grandes preocupações. Tampouco se preocupe com incorrer na infâmia de 
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tais vícios, sem os quais dificilmente se pode salvar o governo; pois, se bem observado, caso 

o príncipe siga o que lhe parecer uma virtude, causará a própria ruína, mas, se seguir o que lhe 

parecer um vício, terá maior segurança e bem-estar. 

 

Cap. XVII - Da crueldade e da piedade; e se é melhor ser amado que temido 

 

Passando às outras qualidades citadas acima, digo que todo príncipe deve desejar ser tido por 

piedoso, e não por cruel; contudo, ele deve estar atento para não usar mal a piedade. César 

Bórgia era considerado cruel; no entanto, sua crueldade recuperou, uniu e pacificou a 

Romanha. Assim, a um exame mais detido, ver-se-á que ele foi bem mais piedoso que o povo 

florentino, que, a fim de evitar a fama de cruel, deixou que Pistoia fosse destruída.1Portanto 

um príncipe não deve preocupar-se com a má fama de cruel se quiser manter seus súditos 

unidos e fiéis, pois com pouquíssimos atos exemplares ele se mostrará mais piedoso que 

aqueles que, por excesso de piedade, permitem uma série de desordens seguidas de 

assassínios e de roubos: estes costumam prejudicar a todos, ao passo que aqueles, ordenados 

pelo príncipe, só atingem pessoas isoladas. Dentre todos os soberanos, o príncipe novo é o 

menos capaz de escapar à fama de cruel, já que os Estados recentes são cheios de perigos. 

Virgílio afirma pela boca de Dido: “A vida dura e o novo reino me constrangem/ a guarnecer 

até as últimas fronteiras” (Eneida). Todavia convém ser comedido nas convicções e na ação, 

sem se deixar tomar pelo medo, procedendo com temperança e humanidade, de modo que a 

excessiva confiança não o torne incauto nem a desconfiança em excesso o torne intolerável. 

Daí nasce uma controvérsia, qual seja: se é melhor ser amado ou temido. Pode-se 

responder que todos gostariam de ser ambas as coisas; porém, como é difícil conciliá-las, é 

bem mais seguro ser temido que amado, caso venha a faltar uma das duas. Porque, de modo 

geral, pode-se dizer que os homens são ingratos, volúveis, fingidos e dissimulados, avessos ao 

perigo, ávidos de ganhos; assim, enquanto o príncipe agir com benevolência, eles se doarão 

inteiros, lhe oferecerão o próprio sangue, os bens, a vida e os filhos, mas só nos períodos de 

bonança, como se disse mais acima; entretanto, quando surgirem as dificuldades, eles 

passarão à revolta, e o príncipe que confiar inteiramente na palavra deles se arruinará ao ver-

se despreparado para os reveses. Pois as amizades que se conquistam a pagamento, e não por 

grandeza e nobreza de espírito, são merecidas, mas não se podem possuir nem gastar em 

tempos adversos; de resto, os homens têm menos escrúpulos em  ofender alguém que se faça 

amar a outro que se faça temer: porque o amor é mantido por um vínculo de reconhecimento, 

mas, como os homens são maus, se aproveitam da primeira ocasião para rompê-lo em 
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benefício próprio, ao passo que o temor é mantido pelo medo da punição, o qual não 

esmorece nunca. 

Todavia o príncipe deve inspirar temor de tal modo que, se não puder ser amado, ao menos 

evite atrair o ódio, já que é perfeitamente possível ser temido sem ser odiado. Isso só será 

viável se ele não cobiçar os bens de seus cidadãos e de seus súditos, bem como as mulheres 

destes. E, quando for imprescindível agir contra o sangue de alguém, que o faça por uma 

justificativa sólida e um motivo evidente. Mas o mais importante é abster-se dos bens alheios, 

pois os homens se esquecem com maior rapidez da morte de um pai que da perda do 

patrimônio; ademais, nunca faltam motivos para atentar contra o bem de outrem, e aquele que 

começa a viver de rapina sempre encontra razões para apropriar-se do que é alheio, ao passo 

que, para atentar contra a vida, as razões são mais raras e fugazes. 

Porém, quando o príncipe está com seus exércitos e tem sob seu comando multidões de 

soldados, não deve importar-se absolutamente com a fama de cruel, pois sem ela não se 

mantém um exército unido nem disposto ao combate. Entre as notáveis ações de Aníbal, 

costuma-se ressaltar que ele, comandando um exército imenso, constituído de soldados 

originários de várias nações e levados a guerrear em terras estrangeiras, nunca deixou que 

emergissem dissensos, nem entre eles nem contra o príncipe, tanto na má quanto na boa 

fortuna. E isso só foi possível graças à sua crueldade inumana — a qual, acrescida de suas 

infinitas virtudes, o fez sempre venerável e temível diante de seus soldados. Sem ela, e sem 

seus efeitos, toda sua virtude não teria bastado; e os historiadores, pouco ponderados neste 

ponto, em parte admiram suas ações, em parte condenam seus motivos fundamentais. 

O fato de que suas virtudes não teriam bastado pode ser aferido em um confronto com 

Cipião, homem excepcional não só em sua época, mas também na memória de todos os 

tempos, cujos exércitos se rebelaram na Espanha; mas tal revés só ocorreu por sua excessiva 

piedade, já que ele deu a seus exércitos mais liberdade do que seria conveniente à disciplina 

militar. Por isso ele foi criticado por Fábio Máximo no senado e acusado de corromper as 

milícias romanas. Cipião não punira a insolência do legado que havia aniquilado os locrenses, 

nem vingara a morte destes, devido à sua natureza complacente; tanto que alguém, tentando 

defendê-lo no senado, alegou que havia homens mais capazes de não errar que corrigir os 

erros alheios. Com o tempo, tal natureza teria conspurcado a fama  emergissem dissensos, 

nem entre eles nem contra o príncipe, tanto na má quanto na boa fortuna. E isso só foi 

possível graças à sua crueldade inumana — a qual, acrescida de suas infinitas virtudes, o fez 

sempre venerável e temível diante de seus soldados. Sem ela, e sem seus efeitos, toda sua 
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virtude não teria bastado; e os historiadores, pouco ponderados neste ponto, em parte admiram 

suas ações, em parte condenam seus motivos fundamentais. 

O fato de que suas virtudes não teriam bastado pode ser aferido em um confronto com 

Cipião, homem excepcional não só em sua época, mas também na memória de todos os 

tempos, cujos exércitos se rebelaram na Espanha; mas tal revés só ocorreu por sua excessiva 

piedade, já que ele deu a seus exércitos mais liberdade do que seria conveniente à disciplina 

militar. Por isso ele foi criticado por Fábio Máximo no senado e acusado de corromper as 

milícias romanas. Cipião não punira a insolência do legado que havia aniquilado os 

locrenses,2 nem vingara a morte destes, devido à sua natureza complacente; tanto que alguém, 

tentando defendê-lo no senado, alegou que havia homens mais capazes de não errar que 

corrigir os erros alheios. Com o tempo, tal natureza teria conspurcado a fama e a glória de 

Cipião, caso ele persistisse nela estando no poder; porém, vivendo sob o governo do senado, 

essa sua danosa qualidade não somente se ocultou, mas foi a principal causa de sua glória. 

Portanto, voltando à questão de ser temido e amado, concluo que, se os homens amam de 

acordo com sua vontade e temem segundo a vontade do príncipe, um príncipe sábio deve 

assentar-se naquilo que é seu, e não no que é de outrem, precisando apenas, como foi dito, 

encontrar meios de escapar ao ódio. 

 

Cap. XVIII - Como o príncipe deve honrar sua palavra 

 

Todos concordam quanto é louvável que um príncipe mantenha sua palavra e viva com 

integridade, não com astúcia; todavia, em nossa época vê-se por experiência que os príncipes 

que realizaram grandes feitos deram pouca importância à palavra empenhada e souberam 

envolver com astúcia as mentes dos homens, superando por fim aqueles que se alicerçaram na 

sinceridade. 

Também deve ser do conhecimento geral que existem duas matrizes de combate: uma, por 

meio das leis; outra, pelo uso da força. A primeira é própria dos homens; a segunda, dos 

animais. Contudo, como frequentemente a primeira não basta, convém recorrer à segunda: por 

isso um príncipe precisa saber valer-se do animal e do homem. Este ponto foi ensinado 

veladamente aos príncipes pelos escritores da Antiguidade, os quais escreveram como Aquiles 

e tantos outros príncipes antigos foram deixados aos cuidados do centauro Quíron, que os 

manteve sob sua disciplina. Isso quer dizer que, tendo por preceptor um ser metade animal e 

metade homem, um príncipe deve saber usar de ambas as naturezas: e uma sem a outra não 

produz efeitos duradouros. 
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E, posto que é necessário a um príncipe saber usar do animal com destreza, dentre todos 

ele deve escolher a raposa e o leão, pois o leão não pode defender-se de armadilhas, e a raposa 

é indefesa diante dos lobos; é preciso, pois, ser raposa para conhecer as armadilhas e leão para 

afugentar os lobos — aqueles que simplesmente adotam o leão não entendem do assunto. 

Portanto um soberano prudente não pode nem deve manter a palavra quando tal observância 

se reverta contra ele e já não existam os motivos que o levaram a empenhá-la. Se todos os 

homens fossem bons, este preceito não seria bom; mas, como eles são maus e não mantêm a 

palavra dada ao príncipe, este também não deve mantê-la perante eles; ademais, nunca 

faltaram a um príncipe razões legítimas para incorrer na inobservância. A esse respeito 

poderiam ser aduzidos infinitos exemplos modernos, a fim de mostrar quanta paz e quantas 

promessas foram invalidadas pela infidelidade dos príncipes: e aquele que mais soube valer-se 

da raposa se saiu melhor. Mas é necessário saber camuflar bem essa natureza, ser um grande 

fingidor e dissimulador; e os homens são tão simplórios e obedientes às necessidades 

imediatas que aquele que engana sempre encontrará quem se deixe enganar. 

Não quero omitir um dos exemplos recentes. Alexandre VI nunca fez, nunca pensou em 

outra coisa senão em enganar os homens, encontrando sempre os meios de poder fazê-lo; e 

jamais houve homem com maior talento para asseverar algo, reforçando-o com infindáveis 

juramentos, e em seguida descumpri-lo; entretanto seus enganos sempre se seguiram ad votum 

[segundo sua vontade], pois ele bem conhecia esse aspecto do mundo. 

A um príncipe, pois, não é indispensável ter de fato todas as qualidades acima descritas, 

mas é imprescindível que pareça possuí-las; aliás, ousarei dizer o seguinte: tendo-as e 

observando-as sempre, elas são danosas, ao passo que, aparentando tê-las, são úteis — como, 

por exemplo, parecer piedoso, fiel, humano, íntegro, religioso, e sê-lo; mas é necessário estar 

com o espírito de tal modo predisposto que, ser for preciso não o ser, o príncipe possa e saiba 

torna-se o contrário. E há que se compreender que um príncipe, sobretudo o príncipe novo, 

não pode observar todas as coisas pelas quais os homens são chamados de bons, precisando 

muitas vezes, para preservar o Estado, operar contra a fé, contra a caridade, contra a 

humanidade, contra a religião. Porém é necessário que ele tenha um espírito disposto a voltar-

se para onde os ventos da fortuna e a variação das coisas lhe ordenarem; e, como se disse 

acima, não se afastar do bem, se possível, mas saber entrar no mal, se necessário. 

Sendo assim, um príncipe deve ter o extremo cuidado de nunca deixar que saia de sua 

boca nada que não esteja repleto das cinco qualidades supracitadas; e que ele pareça, ao ser 

visto e ouvido, todo piedade, todo fé, todo integridade, todo humanidade, todo religião — de 

resto, parecer possuir esta última qualidade é o que há de mais necessário. Os homens em 
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geral julgam mais com os olhos que com as mãos; porque todos são capazes de ver, mas 

poucos, de sentir; todos veem aquilo que você parece, poucos tocam aquilo que você é; e estes 

poucos não ousam opor-se à opinião de muitos, que contam com a majestade do Estado para 

defendê-los; enfim, nas ações de todos os homens, especialmente nas dos príncipes, quando 

não há juiz a quem apelar, o que vale é o resultado final. 

Então que o príncipe faça por conquistar e manter o Estado: os meios serão sempre 

julgados honrosos e merecerão o elogio de todos, pois o vulgo é capturado por aquilo que 

parece e pelo evento da coisa, e no mundo não há senão o vulgo — os poucos não têm vez 

quando a maioria tem onde se apoiar. Certo príncipe dos dias de hoje, cujo nome não é bom 

citar, prega exclusivamente a paz e a fé, sendo inimicíssimo de ambas; mas, caso 

ele observasse uma e outra, perderia sucessivamente a reputação e o Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

CAPÍTULO 2 – The Walking Dead e o estado de Natureza 

 

 O quadrinista Robert Kirkman é a principal mente criativa por trás do universo de The 

Walking Dead, também denominado de Os mortos vivos no Brasil e em Portugal. Como 

várias obras da cultura Nerd, The Walking Dead está em várias mídias: quadrinhos, uma 

longeva série de TV e outra derivada – Fear the Walking Dead –, jogos eletrônicos e livros. O 

universo de The Walking Dead nasceu nos quadrinhos, que são publicados pela editora Image 

Comics desde 2003, a série em quadrinhos é a fonte principal de inspiração para as outras 

mídias.  

 The Walking Dead trata de uma infestação zumbi, algo que passa longe de ser inédito, 

visto que os zumbis, desde a sua primeira utilização na cultura pop por George A. Romero em 

1968 no filme Night of Livind Dead, “A noite dos mortos vivos”, têm sido continuamente 

explorados em filmes, séries e livros, um fenômeno que se compara ao dos Vampiros, que são 

igualmente utilizados. A característica mais marcante e original de The Walking Dead é o 

drama humano no qual os personagens são arrastados, chegando a ponto de os zumbis se 

tornarem uma ameaça secundária, porque a extinção da civilização levou a um conflito 

generalizado entre os seres humanos, que disputam por alimentos, armas e condições de 

subsistência.  

 A história principal de The Walking Dead, nos quadrinhos e na série televisiva, narra a 

jornada pela sobrevivência aos olhos de Rick Grimes, de seus familiares e grupo de amigos. 

Rick é um policial de uma pequena cidade do Estado da Geórgia, King County, e durante uma 

perseguição policial Rick é alvejado e entra em estado de coma. Tempos depois, Rick acorda 

no hospital durante o apocalipse zumbi e, sem entender o que está acontecendo, perambula 

pela cidade praticamente devastada até encontrar Morgan e seu filho, que deixam Rick a par 

do que está acontecendo. Não se sabe o porquê de os mortos voltarem à vida, eles não têm 

memórias de quem foram, não têm inteligência e manifestam um instinto selvagem de se 

alimentar de outros seres vivos, um arranhão ou uma mordida são suficientes para deixar a 

vítima infectada, e depois de uma febre devastadora que mata a vítima, o morto-vivo se 

levanta em busca de alimento. Mais tarde, Rick descobre que todas as pessoas estão 

infectadas, de modo que até mesmo os mortos por causas naturais voltam à vida.  

 Com a derrocada das forças de segurança do Estado e das organizações políticas 

oficiais, as pessoas estão lançadas à sobrevivência num mundo hostil. Em meio ao caos do 

apocalipse zumbi, Rick encontra sua esposa Lori e seu filho Carl, assim como seu amigo 

policial, Shane. No grupo de sobreviventes em que Rick reencontra sua família ele também 
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descobre novos amigos, cujos laços de fidelidade, amizade e protecionismo serão profundos: 

Darly, um motoqueiro caipira; Carol, uma pacata dona de casa; Glenn, um jovem entregador 

de pizza; Andrea, uma obstinada jovem; Dale, um simpático senhor, todos esses personagens 

possuem uma personalidade própria que será profundamente transformada no decorrer dos 

acontecimentos de The Walking Dead, afinal, não se sobrevive ao fim do mundo e se 

permanece a mesma pessoa. Uma das marcas da série, tanto nos quadrinhos quanto na série de 

TV, é a morte de personagens importantes, o que demonstra a fragilidade da vida naquele 

mundo fictício. Outros personagens importantes são adicionados à trama, como o fazendeiro 

Hershel e sua filha Maggie, a enigmática Michonne e o soldado Abraham.  

 Rick se torna, com o tempo, um líder para o seu grupo de sobreviventes. Suas 

habilidades como policial, e seu senso de fidelidade aos amigos e seu ímpeto por mantê-los 

vivos, assim como sua inteligência e perspicácia agudas o transformam num líder ideal. 

Frente à ameaça dos zumbis, chamados também de “caminhantes”, a sobrevivência depende 

da segurança proporcionada por um lugar protegido. O grupo de Rick se agarra à esperança de 

encontrar um lugar onde possam viver: a fazenda de Hershel e a prisão de segurança máxima 

serviram como refúgio temporário; e as comunidades de sobreviventes de Alexandria, Hilltop, 

o Reino e o Santuário, são lugares protegidos que permitem aos sobreviventes uma chance de 

viver. Todavia, linhas que não precisavam ser cruzadas antes do advento dos mortos-vivos 

precisam ser quebradas, e a sobrevivência exige que as pessoas façam escolhas difíceis, cujo 

preço é uma parte da própria humanidade dos personagens.  

 Tanto nos quadrinhos quanto na TV, Rick e seus amigos têm de enfrentar diversos 

vilões que personificam a loucura daquele mundo: o Governador, o psicótico governante de 

uma comunidade chamada Woodbury; os canibais, que perderam todos os escrúpulos a fim de 

sobreviver; Negan, o violento líder do grupo chamado “os salvadores”, que através do medo e 

da chantagem exploram os grupos de sobreviventes; e os sinistros sussuradores, que utilizam 

a pele dos zumbis como camuflagem para se manterem anônimos.  

 

Sobreviver a qualquer custo e a construção de uma nova civilização 

 

 A luta pela sobrevivência leva os personagens do universo de The Walking Dead à 

necessidade de tomar decisões difíceis, que são contra a moral estabelecida no mundo pré-

apocalíptico. Rick Grimes e seu grupo fizeram coisas tão sinistras quanto os malfeitores que 

enfrentam e, em determinados momentos, parece não haver diferença entre o grupo de Rick e 

os vilões, visto que o certo e o errado já não valem mais, no sentido de que num mundo sem 
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leis não há crimes.  Todavia, mesmo não existindo regras morais e jurídicas que possuam 

valor universal, os valores morais pessoais dos personagens são colocados à prova e, em 

alguns casos, são completamente abandonados ou ajustados conforme a situação.  

 Tanto os quadrinhos quanto a série televisiva chegam a um ponto da trama em que a 

verdadeira ameaça à sobrevivência não são os zumbis, mas os outros seres humanos vivos que 

na ausência do Estado representam uma ameaça real. A disputa por alimentos, roupas, armas e 

utensílios chega a ponto de causar mortes. Não há inocentes no universo de The Walking 

Dead, visto que para sobreviver as pessoas são obrigadas, pelas circunstâncias desse mundo 

hostil, a testemunhar e/ou praticar coisas terríveis.  

 Todavia, Rick e seus amigos conseguem sobreviver por muito tempo, e suas 

conquistas não foram poucas. A vida que os sobreviventes levam em Alexandria, Hilltop e no 

Reino são o indício de uma nova civilização. Uma vez que os sobreviventes se abrigam por 

detrás de fortificados muros, eles são obrigados a ter de erigir as bases de uma nova 

convivência, um pacto social tem de ser firmado, visto que a situação de selvageria deflagrada 

pelo apocalipse zumbi não foi o fim da humanidade, mas um novo começo. 

 

O estado de Natureza nos filósofos contratualistas 

 

 O pensamento político da modernidade, desde Maquiavel (1469 – 1527), caracteriza-

se pela autonomia da reflexão política, a filosofia política se emancipa tanto da normatividade 

da reflexão grega quanto da perspectiva religiosa dos medievais. A originalidade dos 

modernos recai sobre a criação de uma nova esfera do pensamento filosófico: a especulação 

sobre qual é a melhor forma de agregação política e de vida coletiva, ou seja, os modernos 

pensam sobre qual é a melhor forma de governo, livres do idealismo antigo e dos princípios 

religiosos.  

 Nos séculos XVII e XVIII, Thomas Hobbes (1588 – 1679), John Locke (1632 – 1704) 

e Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) construíram filosofias distintas sobre a política, 

contudo, o ponto de partida de seus pensamentos é o mesmo: eles especulam a necessidade da 

existência do Estado como forma de garantia de vida e dos direitos naturais. O estado de 

Natureza é a situação hipotética pensada por Hobbes, Locke e Rousseau na qual inexiste o 

Estado e, consequentemente, o ordenamento jurídico. E a impossibilidade de permanecer 

nessa situação hipotética, que é uma ficção reguladora, marca a fundação do Estado por meio 

de um contrato social, no qual as pessoas abdicam a liberdade irrestrita que possuíam no 

estado de Natureza para adquirir uma liberdade limitada pelas leis. Essas são as características 
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comuns do pensamento político desses pensadores, o que permite classifica-los como 

“contratualistas”, todavia, há grandes diferenças entre o tipo de sociedade formada pelo pacto 

social no pensamento de cada um desses autores, tais diferenças ficarão evidentes a seguir.  

 

Thomas Hobbes e o Estado como Leviatã 

 

 A obra principal de Thomas Hobbes é o Leviatã ou Matéria, forma e poder de um 

estado eclesiástico e civil (1651 e 1668). Nessa obra, Hobbes constrói uma especulação a 

respeito da necessidade da existência do Estado, do governo e das leis por meio de uma 

situação hipotética, o estado de Natureza. Segundo essa ficção, antes de haver o Estado os 

homens viviam em liberdade total, no sentido de que sem leis não haveria qualquer 

constrangimento às vontades individuais, o que deflagra uma guerra de todos contra todos, 

visto que os mais fortes tomariam para si as posses dos mais fracos, os seus corpos e os 

matariam. 

 O homem, na visão de Hobbes, é originariamente motivado pelos sues apetites 

egoístas, e por isso ele afirma que “o homem é o lobo do homem”. A constante ameaça que a 

liberdade total de todas as pessoas põe em risco a vida, que é vista por Hobbes como um 

direito natural.  

O conceito de direito natural não é uma invenção de Hobbes, e existe desde a filosofia 

grega, pois Aristóteles insinua a existência de uma lei natural que deve estar na base das leis 

estabelecidas pela política. Mas foram os medievais, principalmente Tomás de Aquino, que 

deu corpo à doutrina do direito natural ou jusnaturalismo. Para Tomás de Aquino, o direito 

natural é uma ordem natural do mundo disposta por Deus, e caberia às leis humanas realizar o 

direito natural, cuja natureza é a realização da vida humana de acordo com valores como 

felicidade e bondade.  

 Diferentemente dos medievais, para Hobbes a felicidade não é parte integrante do 

direito natural, pois a diferença entre as pessoas faz com que a felicidade seja uma ideia muito 

subjetiva. Mas a vida e a integridade física são condições necessárias para que as pessoas 

possam por si mesmas buscar sua felicidade. Para proteger o direito natural à vida, é preciso 

abandonar o estado de natureza, o que só é possível por meio do sacrífico da liberdade 

individual ilimitada. Dessa forma, surge o Estado como um pacto social pelo qual as pessoas 

abrem mão de sua liberdade irrestrita nas mãos do soberano, este tem o dever de zelar pela 

vida de todos os cidadãos. O pacto social que funda a sociedade em Hobbes justifica a 

existência do Estado absolutista, cuja razão de existir é a manutenção da ordem social e das 
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liberdades individuais que já não são mais ilimitadas, mas por meio das leis os cidadãos 

gozam de uma liberdade restringida, cuja violação é passível de punição.  

 O significado do termo “absoluto” diz respeito àquilo cujo poder não possui 

concorrentes ou limites e não pode ser contestado, e para se manter, segundo Hobbes, o 

Estado pode usar a força física e, até mesmo, sacrificar aqueles que são contrários e os 

insolventes. A imagem utilizada por Hobbes para metaforizar o Estado é a figura bíblica do 

monstro Leviatã. Tal como o monstro o Estado inspira medo e, diante de sua força, 

submissão. Na ilustração da primeira edição (1651), o Estado é personificado pela figura do 

soberano, cujo corpo é formado pelos cidadãos. Numa mão o Estado porta uma espada, 

símbolo da força física e da coerção; em outra mão há o cajado, símbolo do poder político e 

do controle.  

 

Ilustração da capa da 1ª ed. de O Leviatã (1651) 

 

 

John Locke e a defesa da Liberdade 

 

 O filósofo inglês John Locke (1632 – 1704) é conhecido como o pai do empirismo e o 

criador de uma influente epistemologia, mas também é um grande pensador da filosofia 

política, pois é o criador da corrente político-filosófica conhecida como liberalismo. Suas 

duas obras Primeiro e Segundo Tratado sobre o Governo Civil (1639) representam o primeiro 

grande esforço teórico de romper com o absolutismo monárquico.  

 No Primeiro Tratado, Locke contesta o direito divino dos reis de governar, visto que 

para ele a política é uma criação eminentemente humana, nada tendo a ver com doutrinas 

religiosas. No Segundo Tratado, Locke lança as bases de sua doutrina liberal do Estado a 
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partir da ampliação do conceito de direito natural: além da vida, a liberdade e a propriedade 

privada são pensadas como direitos inalienáveis que fundam o pacto social.  

 Diferentemente de Hobbes, Locke não concebia o estado de natureza como uma 

situação de morte e violência generalizadas, mas haveria o risco de perda da propriedade 

privada, que estaria à mercê da cobiça de alguns. O conceito de propriedade para Locke é 

derivado da própria natureza, pois para sobreviver o ser humano precisa lançar seu trabalho 

sobre a terra e transformá-la, e dessa forma a propriedade é a garantia de subsistência do 

homem e, por isso, é um direito natural. A vida e a liberdade pessoal, ao lado da propriedade, 

são protegidas pelo contrato social, pelo qual as pessoas abrem mão de sua liberdade para 

formar o Estado, mas não se trata mais de um governo totalitarista, pois para Locke toda 

forma de governo tem de ser pautada por leis justas e desejáveis, por isso ele confere 

predominância ao poder legislativo.  

 A tirania é combatida por Locke, que concebe, assim como seu contemporâneo 

Montesquieu, a divisão dos poderes como uma forma de limitação dos abusos que possam ser 

cometidos por quem ocupa o governo. A razão de ser do Estado, para Locke, é a garantia dos 

direitos naturais, e um governo que crie leis injustas – que violem tais direitos – pode ser 

desobedecido e dissolvido pela insurgência popular. Para Locke, o Estado tem de proteger as 

iniciativas pessoais de seus cidadãos no âmbito da economia, para isso não deve criar 

impostos excessivos nem tomar posse dos bens dos cidadãos. Por fim, para Locke, o contrato 

social funda o estado do Direito positivo, cujas leis coincidem com a ideia de justiça política.  

 

Rousseau e a democracia 

 

 O filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) foi um dos maiores filósofos 

do Iluminismo e um dos precursores do romantismo, e se tornou uma referência para várias 

filosofias posteriores, como o marxismo e o liberalismo. Rousseau foi um dedicado defensor 

da democracia, assim como da liberdade e da igualdade entre os homens, elaborando um 

pensamento precursor dos direitos sociais, sem os quais não é possível haver liberdade e 

direitos políticos.  

 Na obra Discurso sobre a origem e a desigualdade entre os homens (1754), Rousseau 

estabelece sua visão sobre o estado de natureza, que é bastante diferente do concebido por 

Hobbes. Para Rousseau, o homem não é originariamente mau, mas ele é intuitivamente bom e 

dócil, e é a sociedade que introduz vícios como o egoísmo e a ganância no ser humano. No 

estado de natureza, o homem buscaria somente a realização dos seus instintos básicos: a 
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alimentação, a procriação e o repouso; e reconheceria aqueles que vivem próximos a si – sua 

família –, mas não formaria grandes agregações coletivas. Na obra Emílio ou da Educação 

(1762), Rousseau desenvolve uma teoria da educação que especula como o processo 

educativo pode conservar a bondade natural do homem que inevitavelmente terá de conviver 

numa sociedade corrupta.  

 Embora a sociedade que Rousseau testemunhe em sua época seja alvo de inúmeras 

críticas por parte do filósofo, o retorno ao estado de natureza é uma impossibilidade, visto que 

não há como retroceder no processo civilizatório. Dessa forma, na obra O contrato social 

(1762) o filósofo expõe as bases conceituais que devem formar o Estado. Diferente de Locke, 

o contrato social de Rousseau não tem por objetivo tão somente a elaboração de leis que 

preservem a liberdade individual, pois para o filósofo genebrino é preciso diminuir as 

diferenças sociais para que a liberdade individual não seja algo apenas formal, mas algo 

exequível.  

 A elaboração das leis, segundo Rousseau, devem ser pautadas pela vontade geral que 

não é a agregação das vontades individuais nem a vontade da maioria, mas diz respeito àquilo 

que é moralmente desejável para o todo coletivo. A vontade da maioria nem sempre é a 

vontade geral porque as leis devem também preservar e atender às minorias, dessa forma há 

uma preocupação com a igualdade cívica que está na base das leis que preservam a liberdade. 

A educação, por exemplo, não deve ser uma preocupação individual como pensava Locke, 

mas é do interesse geral que os cidadãos recebam uma educação adequada.  

 Rousseau foi um dos precursores da democracia direta, sendo que em seu pensamento 

qualquer forma de monarquia não é desejável. E para o filósofo, todos os cidadãos devem 

possuir o direito de escolher seus representantes, diferente de Locke, para o qual somente os 

que possuem propriedade privada deveriam votar. Ao defender que a igualda social é uma 

condição para a democracia, Rousseau antecipa discussões políticas que serão travadas 

posteriormente entre os teóricos do Estado de bem-estar social e críticos do liberalismo.  

 

Considerações finais 

 

 Os desafios impostos pelo apocalipse zumbi de The Walking Dead ultrapassam a 

sobrevivência para chegar ao desafio de estabelecer uma nova civilização. A ruína das 

instituições políticas e das forças de segurança criou um estado de natureza hobessiano no 

universo de The Walking Dead, e a concepção de ser humano que está na base do 
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comportamento dos personagens também corresponde à visão de Hobbes: aquela que afirma a 

maldade natural do ser humano.  

 No entanto, nas comunidades Alexandria, Hilltop e O Reino há indícios da 

predisposição natural dos homens em cooperar para o bem estar coletivo acima dos interesses 

particulares. É nessas comunidades de sobreviventes que um novo pacto social começa a 

tomar forma, assim como a necessidade de criar leis que agreguem o interesse coletivo. A 

liderança de Rick e de outros personagens que também exercem esse papel como Maggie e 

Ezekiel consiste no fato de conseguirem cooptar as pessoas a trabalharem para o mesmo ideal: 

a reconstrução da civilização e de condições que permitam a felicidade e a realização das 

pessoas, e não somente sua sobrevivência.  

 O personagem Negan, por sua vez, criou em sua comunidade O Santuário, um modelo 

de Estado hobbesiano, pois seu governo inspira medo e obediência absoluta, a ponto de as 

pessoas que estão sob seu comando direto se identificarem com Negan, pois para fazer parte 

dos Salvadores, os milicianos afirmam ser também Negan, que é a personificação do Estado 

autoritário. Essa identificação com o autoritarismo permite aos salvadores uma justificativa 

para agir de forma violenta a fim de garantir seus interesses, mesmo à custa da exploração de 

outras comunidades.  

 O contrato social não é uma teoria que explica somente a necessidade da existência do 

Estado, mas é uma reflexão sobre em que tipo de Estado é desejável viver e quais são os 

critérios para o estabelecimento de leis justas. A preservação e a realização dos direitos 

naturais são razão de ser da vida em comunidade, e nesse sentido a reflexão do contratualismo 

serve como referencial para analisar os regimes políticos vigentes e as leis estabelecidas.  

 

PARA REFLETIR 

 

Atividades didáticas e avaliação 

 

d) Os personagens de The Walking Dead são desafiados a sobreviver ao fim das 

instituições e do Estado, de forma que o apocalipse zumbi na série deflagra um estado de 

natureza hobbesiano de luta de contra todos. Qual é a concepção de ser humano em Hobbes? 

Para responder a essa pergunta leia e cite o texto de Hobbes no anexo abaixo.  

 

e) Entre Hobbes, Locke e Rousseau há em comum a passagem do estado de natureza 

para a sociedade por meio de um contrato social, pelo qual as pessoas abdicam de uma 
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liberdade ilimitada para viver num ordenamento civil baseado em leis. Dessa forma, as leis, 

ao mesmo tempo em que garantem a preservação do direito natural limitam as liberdades 

individuais. Explique o que é o direito natural e qual é a visão de cada um desses filósofos 

sobre esse conceito.  

 
f) Locke é um dos pensadores fundantes da corrente denominada liberalismo político, 

pois sua filosofia tem como fundamentos uma grande defesa da liberdade individual, a 

valorização da propriedade privada e a da divisão de poderes políticos para evitar abusos. 

Faça um pequeno texto destacando as diferenças entre as sociedades fundadas pelo pacto 

social entre Hobbes e Locke.  

 
g) A filosofia de Rousseau exerceu uma grande influência sobre as democracias 

contemporâneas, inclusive sobre a Constituição brasileiro de 1988, chamada de “Constituição 

Cidadã”, por dar grande valor aos direitos sociais, à proteção das minorias e às liberdades 

individuais. Desenvolva uma reflexão sobre a ideia de vontade geral de Rousseau e como essa 

noção vai ao encontro dos direitos sociais protegidos pela nossa Constituição.  

 

Pesquisa e debate 

 

 Negan, o assustador e violento líder dos Salvadores e do Santuário, representa a 

imagem de um Estado absolutista, e todos os seus seguidores ao afirmarem serem também 

Negan, constroem a figura de um Leviatã, que governa através da força. Mesmo em 

democracias, a força de um Estado hobbesiano se faz presente por meio do uso da violência 

excessiva e injustificada, o que pode ser visto em manifestações civis que são reprimidas 

violentamente. Tendo em vista a atualidade da filosofia de Hobbes ao tratar do absolutismo e 

do uso da força por parte do Estado, escolha um dos dois temas abaixo para fazer sua 

pesquisa: 

a) Pesquise sobre algum regime autoritário contemporâneo, destacando suas 

características hobbesianas.  

b) Pesquise sobre alguma manifestação civil cujas reivindicações foram moralmente 

legítimas a partir da ideia de vontade geral, mas que foi reprimida violentamente por parte do 

Estado. Verifique, também, se houve alguma consequência política-jurídica sobre o governo 

que autorizou o uso da violência sobre as pessoas.  
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Anexo 

Excertos de textos 

Thomas Hobbes – Leviatã 

 

 A natureza fez os homens tão iguais, quanto às faculdades do corpo e da mente, que, 

embora às vezes se possa encontrar um homem manifestamente mais forte de corpo ou de 

espírito mais célere do que o outro, quando tudo isso é avaliado em conjunto, a diferença de 

um homem para outro não é tão considerável que um deles possa, com base nisso, reivindicar 

para si um benefício a que outro não possa pretender. Quanto à força física, o mais fraco tem 

força suficiente para matar o mais forte, seja por maquinação secreta, seja por confederação 

com outros que se sentem ameaçados pelo mesmo perigo. 

 Quanto às faculdades da mente (deixando de lado as artes fundadas nas palavras, e 

principalmente a habilidade de proceder segundo as regras gerais e infalíveis, chamada 

ciência, que pouquíssimos possuem e apenas em poucas coisas, por não ser uma faculdade 

nativa, nascida conosco, nem obtida (como a prudência), enquanto nos encarregamos de outra 

coisa), encontro entre os homens uma igualdade ainda maior do que a força. A prudência, 

com efeito, não passa de experiência, que um tempo igualmente confere a todos os homens, 

nas coisas a que eles igualmente se dedicam. O que talvez possa tornar essa igualdade 

inacreditável é tão só a vã presunção da própria sabedora, que quase todos os homens julgam 

possuir em maior grau do que o vulgo, isto é, do que todos os demais menos eles próprios e 

alguns outros que aprovam, por sua fama ou por concordarem com eles. A natureza do 

homem é tal que, por mais que sejam capazes de reconhecer que outros sejam mais 

espirituosos, mais eloquentes ou eruditos, dificilmente creem que existam outros tão sábios 

como eles mesmos, pois veem a perspicácia bem de perto, e a de outros homens à distância. 

No entanto, isso prova, antes, nesse ponto os homens são iguais, não desiguais. De fato, 

comumente não há sinal maior da distribuição equitativa de algo do que cada qual estar 

contente com sua parte. 

 Dessa igualdade quanto à habilidade resulta a esperança de alcançarmos nossos fins. 

Portanto, se dois homens desejam a mesma coisa, a qual, entretanto, não podem gozar ao 

mesmo tempo, eles se tornam inimigos. E, para alcançar seu fim (que é, principalmente, a 

própria conservação e, às vezes, apenas seu deleite), esforçam-se para destruir ou subjugar um 

ao outro. Disso se segue que, quando um invasor só tem a temer o poder singular de outro 

homem, se alguém planta, semeia ou constrói ou possui uma moradia confortável, é de 

esperar que outros provavelmente venham preparados com forças unidas para desapossá-lo e 
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privá-lo, não apenas dos frutos de seu trabalho, mas também de sua vida ou liberdade. E o 

invasor, por sua vez, também corre o mesmo risco em relação a outros. 

 Por causa dessa desconfiança de um em relação ao outro, não há meio razoável de um 

homem se assegurar como a antecipação, isto é, pela força ou pela astúcia, dominar as pessoas 

do maior número possível de homens pelo tempo necessário, até que não veja nenhum outro 

poder suficientemente grande para o ameaçar. Isso não é mais do que sua própria conservação 

exige e em geral se concede. E também porque alguns sentem prazer em contemplar o próprio 

poder em atos de conquistas, nos quais perseveram muito além do que exige sua segurança, 

outros, que em circunstância distintas se alegrariam em permanecer tranquilos dentro de 

limites modestos, caso não aumentassem seu poder por meio de invasões, não seriam capazes 

de subsistir por muito tempo pondo-se apenas em atitude de defesa. Por conseguinte, esse 

aumento do domínio sobre os homens, sendo necessário à própria conservação, deve ser 

concedido a todos.  

 Por outro lado, os homens não tem nenhum prazer (ao contrário, têm um enorme 

desgosto) na companhia uns dos outros, quando não existe um poder capaz de intimidar a 

todos. Na verdade, cada homem espera que seu companheiro lhe dê tanto valor quanto ele 

mesmo se dá e, diante de todos os sinais de desprezo ou subestimação, naturalmente se 

empenha, até onde ousa (o que, entre os que não possuem nenhum poder comum para os 

manter quietos, é suficientemente longe para levá-los a se destruírem), em extorquir um maior 

valor de seus contendores, por meio de dano; dos outros, por meio de exemplo.  

 Assim, na natureza do homem encontramos três causas principais de discórdia. 

Primeiro, a competição; segundo, a desconfiança; terceiro, a glória. 

 A primeira leva os homens a invadir por ganho; a segunda, por segurança; a terceira, 

reputação. Os primeiros empregam a violência para se tornarem senhores das pessoas, 

mulheres, filhos e rebanhos de outros homens; os segundos, para defenderem-nos; os 

terceiros, por bagatelas, como uma palavra, um sorriso, uma opinião diferente e qualquer 

outro sinal de desapreço, quer seja diretamente por suas pessoas, quer seja indiretamente por 

seus filhos, seus amigos, sua nação, sua profissão ou por seu nome [...]. 

 Dessa guerra de todos os homens contra todos os homens também isto é consequência: 

nada pode ser injusto. As noções de certo e de errado, de justiça e de injustiça, não têm lugar 

aí. Quando não há nenhum poder comum, não há nenhuma lei; quando não há nenhuma lei, 

não há injustiça. A força e a fraude são as duas virtudes cardeais na guerra. Nem a justiça, 

nem a injustiça são faculdades do corpo ou da mente. Se fossem, poderiam existir num 

homem que estivesse sozinho no mundo, do mesmo modo que seus sentidos e suas paixões. 
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São qualidades que se referem aos homens em sociedade, não na solidão. Também é 

consequência da mesma condição que não existe propriedade, domínio, meu e teu distintos; 

apenas pertence a cada homem aquilo que ele é capaz de obter, e somente enquanto conseguir 

mantê-lo. É essa, então, a mísera condição em que, pela mera natureza, o homem realmente se 

encontra, embora com uma possibilidade de sair dela, que em parte reside nas paixões, em 

parte na sua razão (cap. XIII).  

 

*** 

 A única maneira de instituir esse poder comum, capaz de defender os homens da 

invasão de estrangeiros e dos danos recíprocos, garantindo sua segurança de tal modo que, por 

sua própria indústria e pelos frutos da terra, eles possam se nutrir e viver satisfeitos, é conferir 

todo o seu poder e força a um homem ou a uma assembleia de homens que possa reduzir 

todas as suas vontades, por pluralidade de votos, a uma única vontade, o que equivale a dizer: 

indicar um homem ou assembleia de homens como portador de suas pessoas, e cada um se 

reconhecer e se declarar como autor de todos os atos que aquele que é assim portador de sua 

pessoa possa praticar nas coisas relativas à paz e à segurança comuns; e, desse modo, 

submeter as vontades de cada um à vontade dele, e seus julgamentos ao julgamento dele. Isso 

é mais do que consentimento ou concórdia, é uma verdadeira unidade de todos eles em uma e 

mesma pessoa, formada pelo pacto de cada homem com cada homem, de tal modo que é 

como se cada um dissesse a cada um: autorizo esse homem ou esta assembleia de homens, 

abandonando- lhe meu direito de governar a mim mesmo, sob a condição de que tu 

abandones teu direito a ele e autorize todas as suas ações de maneira semelhante. Isso feito, 

à multidão assim unida numa só pessoa chama-se REPÚBLICA, em latim civitas. É essa a 

geração desse grande LEVIATÃ ou, antes (para falar com mais reverência), desse deus 

mortal, ao qual devemos, abaixo do Deus imortal, nossa paz e defesa. Pois, em razão dessa 

autoridade que lhe é dada por cada particular na república, ele faz uso de tamanho poder e 

força conferidos a ele que, pelo terror assim inspirado, ele se torna capaz de conformar as 

vontades de todos, em vista da paz interna e ajuda mútua contra seus inimigos externos. Nele 

consiste a essência da república, que, para a definir, é: pessoa única de cujos atos os 

indivíduos de uma grande multidão, por pactos mútuos uns com os outros, tornaram-se, cada 

um deles, autores, a fim de que ela possa empregar a fora e os meios de todos, conforme 

julgue vantajoso, para sua paz e defesa comuns. 

 Aquele que é depositário dessa pessoa chama-se soberano e se considera que detém o 

poder soberano; todos os outros são seus súditos (cap. XVII). 
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John Locke – Segundo tratado do governo civil 

 

 Capítulo XIII 

 Da subordinação dos poderes de uma república 

 

149.  Ainda que no Estado democrático, constituído sobre suas próprias bases, e agindo 

segundo sua própria natureza, isto é, agindo para a preservação da comunidade, lá pode estar, 

porém, um poder supremo, que é o legislativo, a que todos os restantes estão e devem estar 

subordinados, mesmo o legislativo sendo somente um poder fiduciário para agir a partir de 

certos fins, perdura ainda nos povos um poder supremo para remover ou alterar o legislativo, 

quando eles encontrarem um ato legislativo contrário à confiança nele depositada: para todo 

poder dado com confiança para o alcance de um fim, sendo limitado por esse fim, sempre que 

é manifestadamente negligenciada, ou contrariada, a confiança deve, necessariamente, ser 

retirada, e o poder devolvido às mãos daqueles que o delegeram, que podem transferi-lo de 

novo a mãos que julgarão melhor para sua proteção e segurança. E assim a comunidade retém 

perpetuamente um poder supremo para salvar-se das tentativas e projetos de qualquer um, até 

de seus legisladores, quando forem de tal modo insensatos ou de tal modo perniciosos, 

quando apresentarem e conduzirem desígnios contrários às liberdades e às propriedades do 

subordinado: como nenhum homem ou sociedade de homens, tem um poder para entregar sua 

preservação, ou consequentemente os meios delas, ao desejo absoluto e domínio arbitrário de 

outrem; quando sempre alguém levá-los à tal condição de escravo, eles sempre terão um 

direito a preservar, aquilo que eles não têm para partilhar; e para livrar-se daqueles que 

invadem esta fundamental, sagrada e inalterável lei da preservação, para que participem da 

sociedade. E assim a comunidade pode-se dizer nesse respeito ser sempre o poder supremo, 

mas não como considerada sob qualquer forma de governo, porque esse poder do povo nunca 

poderá ocorrer antes que o governo seja dissolvido.  

150.  Em todos os casos, enquanto o governo subsiste, o legislativo é o poder supremo: 

como pode fornecer leis a outrem, é levado a precisar ser superior a ele; e desde que o 

legislativo não é de outra maneira o legislativo da sociedade, senão pelo direito que ele tem de 

fazer leis para todas as partes, e para todos os membros da sociedade, prescrevendo regras 

para suas ações, e dando poder de execução, onde elas sejam transgredidas, o legislativo deve 

ser supremo, e todos os outros poderes, em quaisquer membros ou partes da sociedade, 

derivados dele e subordinados a ele. 
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151.  Em alguns Estados democráticos, onde o legislativo não é sempre existente, e o 

executivo está investido em uma única pessoa, que exerce também uma parte do legislativo; lá 

essa única pessoa em um sentido muito tolerável também pode ser chamada suprema: não que 

ela tenha, em si mesma, todo o poder supremo, que é aquele do legislador; mas porque ela 

exerce a suprema execução, de que todos os magistrados inferiores derivam todos seus 

poderes subordinados, ou pelo menos a parte maior deles: não existindo, também, legislativo 

superior a ela, não haverá lei para ser feita sem seu consentimento, o que não pode ser exigido 

deve sempre sujeitar-se à outra parte do legislativo, ele é corretamente suficiente nesse juízo 

supremo. Contudo deve ser observado que, não obstante juramentos de submissão e fidelidade 

sejam tomados para ele, não são para ele como um supremo legislador, mas como supremo 

executor da lei feita por um poder comum a ele e aos outros; o juramento nada é além da 

obediência segundo a lei, a que, quando ele viola, não tem direito, nem pode reivindicá-la de 

outra maneira que não seja a de pessoa pública empossada com o poder da lei, e assim é para 

ser considerado como a imagem, espectro, ou representante do Estado democrático, 

influenciado pela vontade da sociedade, declarada nessa lei; e desse modo ele não possuiu 

qualquer vontade, qualquer poder, mas vontade e poder da lei. Porém, quando ele renuncia a 

essa representação, essa vontade pública, e atos por sua própria vontade pessoal, ele alvitra a 

si mesmo, e é uma simples pessoa privada de poder, e privada de vontade, que tem algum 

direito à obediência; os membros possuem não a obediência, mas a vontade pública da 

sociedade.  

 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU – Do contrato social 

 

Do direito do mais forte 

O mais forte nunca será forte o bastante para ser sempre o amo se não transformar sua força 

em direito e a obediência em dever. Daí o direito do mais forte, um direito que parece assim 

considerado por ironia, mas que, na realidade, é estabelecido em princípio. Nunca vão nos 

explicar essa expressão? A força é uma potência física, não vejo que moralidade pode resultar 

dos seus efeitos. Ceder à força é um ato de necessidade, não de vontade; é no máximo um ato 

de prudência. Em que sentido poderá ser um dever? (Livro I, cap. III) 

 

Do pacto social 
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Suponho que os homens tenham chegado ao ponto em que os obstáculos que prejudicam a 

sua conservação no estado de natureza prevalecem por sua resistência sobre as forças que 

cada indivíduo pode empregar para se manter nesse estado. Então, esse estado primitivo não 

pode mais subsistir e o gênero humano pereceria se não mudasse sua maneira de ser. 

Ora, como os homens não podem gerar novas forças, mas somente unir e dirigir as que 

existem, eles não têm outro meio para se conservar senão o de formar por agregação uma 

soma de forças capaz de prevalecer sobre a resistência, de mobilizá-las com uma só 

motivação e de fazê-las operar conjuntamente. 

Essa soma de forças só pode nascer do concurso de várias delas. Mas sendo a força e a 

liberdade de cada homem os primeiros instrumentos da sua conservação, como ele poderia 

empregá-los sem se prejudicar e sem negligenciar os cuidados devidos? Essa dificuldade, no 

que atine ao meu tema, pode ser enunciada nos seguintes termos: 

“Como encontrar uma forma de associação que defenda e proteja com toda a força comum 

a pessoa e os bens de cada associado, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedeça no 

entanto a si mesmo, e permaneça tão livre quanto antes?” Esse é o problema fundamental ao 

qual o contrato social dá a solução (Livro I, cap. VI).  
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Capítulo 3 – X-men e o combate aos preconceitos 

 

O que são os X-men? 

 

 Os personagens X-men foram criados por Stan Lee e Jack Kirby para a editora Marvel 

Comics, e fizeram sua estreia em revista própria, The X-men #1, de 1963. Na época, a dupla 

Lee e Kirby já havia lançado vários personagens de sucesso como Homem-Aranha, Capitão 

América, Homem de Ferro, Vingadores, Quarteto Fantástico e Hulk. Os criadores dos super-

heróis Marvel, com os X-men, trouxeram aos quadrinhos uma abordagem de temas sociais e 

políticos ao pôr em evidência assuntos como o preconceito e combate à intolerância. 

 Antes dos X-men, Lee e Kirby se esforçaram em criar os poderes de seus personagens 

de uma forma mirabolante, por exemplo, uma aranha radioativa transformou o pacato Peter 

Parker no Homem-Aranha; a experiência “super soldado” conferiu ao franzino Steve Rogers o 

vigor físico que o transformou no Capitão América; e um acidente atômico transformou o 

cientista Bruce Banner no monstruoso Hulk. Após o desgaste dessa fórmula para conceber os 

superpoderes que estão na gênese dos heróis, Lee teve uma grande ideia: por que não, ao 

invés de ganhar superpoderes por meio de acidentes e experimentos científicos, as pessoas 

simplesmente nascessem com eles? 

 Assim surgiu a ideia dos mutantes, seres humanos que na puberdade se descobrem 

portadores de habilidades especiais sobre-humanas, devido à uma mutação genética. Essa 

mutação marca um salto evolucionário, ao lado dos homo sapiens surge o homo superior, 

como são designados cientificamente os mutantes no universo Marvel. Uma pequena parcela 

de jovens do mundo todo passa a manifestar habilidades especiais, o que desperta uma 

gigantesca onda de incompreensão e medo, levando os mutantes a serem perseguidos e 

marginalizados pelas suas próprias famílias, pela sociedade e pelo Estado.  

 
Cena da graphic novel “Deus ama, o homem mata” (1988), por Chris Claremont 

e Brent Eric Anderson 
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 Nesse cenário, o Professor Charles Xavier, um milionário filantropo, cria um Instituo 

para acolher jovens mutantes, ensinando-lhes a controlar os seus poderes e para dar a eles um 

meio onde são aceitos, uma família.  A Escola para Jovens Superdotados do Instituto Charles 

Xavier, além de cumprir seus objetivos oficiais, é a fachada para os X-men, liderados por 

Xavier, ele mesmo um mutante, o maior telepata do Planeta. 

 Os X-men, formados incialmente por Ciclope, Garota Marvel, Homem de Gelo, Fera e 

Anjo, lutam para combater os mutantes criminosos, principalmente Magneto, um antigo 

amigo de Xavier que usa de métodos violentos para construir o mundo por ele vislumbrado. 

Erik Maguns Lehnsherr, o Magneto, é o antípoda de Xavier. Enquanto o sonho do Professor 

X é a convivência pacífica entre humanos e mutantes, Magneto acredita que os humanos sem 

poderes jamais aceitarão a existência dos mutantes, por isso ele se propõe a criar um mundo 

no qual a humanidade deve ser submissa aos mutantes. Embora Professor X e Magneto se 

intitulem defensores dos mutantes, Magneto representa para Xavier a desistência do convívio 

pacífico entre humanos e mutantes.  

 Apesar de seu sucesso inicial, a revista dos X-men, no final da década de 60, perdeu 

público, e em 1975, a dupla criativa Chris Claremont (roteiro) e John Byrne (desenhos) 

reinventou a equipe mutante com uma nova formação, multiétnica: Ciclope (americano), 

Pássaro Trovejante (índio americano), Colossus (russo), Noturno (alemão), Solaris (japonês), 

Tempestade (queniana), Banshee (irlandês) e Wolverine (canadense). A fase dessa equipe 

criativa foi muito bem aceita pelo público, e foram responsáveis pela elaboração das maiores 

histórias dos mutantes como o Massacre dos Mutantes, Queda dos Mutantes, Inferno e A saga 

da Fenix, todas dos anos 80. 

 A década de 90 trouxe uma multiplicação de equipes mutantes, inspiradas pelo sonho 

de Xavier: X-Factor, X-Force, Novos Mutantes, Geração X são equipes derivadas dos X-men 

que fizeram dos mutantes o carro chefe da Marvel. No novo milênio, os X-men se encontram 

num status complexo no Universo Marvel, se antes eles ocupavam o lugar de maior 

importância, agora os mutantes são coadjuvantes, a explicação para isso se deve ao cinema: 

nos anos 90 a Marvel declarou falência, e para não fechar as portas a Editora vendeu os 

direitos cinematográficos de seus principais personagens na época, assim, os direitos 

cinematográficos dos X-men foram adquiridos pela FOX Studios, uma concorrente direta da 

Marvel Studios. Assim, os quadrinhos da Marvel passaram a privilegiar os personagens sobre 

os quais ela detém os direitos cinematográficos, como o Homem-de-Ferro, Capitão América, 

Thor e os Vingadores. Com o anúncio da aquisição da Fox Studios pela Disney, em dezembro 
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de 2017, a situação dos X-men tende a mudar para readquirir o antigo estatuto que possuía 

entre os heróis Marvel.  

 

Os filmes dos X-men 

 

 Após a Fox Studios adquirir os direitos cinematográficos do universo mutante da 

Marvel em 1994, estreou em 2000 o filme X-men, dirigido por Bryan Singer. O filme foi um 

sucesso de público e de crítica, e surpreendeu pela tonalidade sombria e realista, e pela 

história de discriminação e de preconceito. Em 2003, veio à luz sua continuação, X-men 2, 

repetindo o sucesso de seu antecessor. A continuação, X-men – o confronto final, chegou aos 

cinemas em 2006, desta vez sob a tutela de outro diretor, Brett Ratner, e embora tenha obtido 

sucesso de bilheteria, não teve uma boa recepção pela crítica e pelos fãs.  

 Em 2011, o filme X-men Primeira Classe, dirigido por Matthew Vaughn, mostra o 

encontro do jovem professor Charles Xavier com Magneto na década de 60, e sua 

continuação, dirigida novamente por Singer, X-men – Dias de um Futuro Passado (2014), 

estabelece uma mudança na cronologia dos filmes, alterando eventos ocorridos na década de 

70 e criando uma realidade paralela. Em 2016, a nova trilogia de filmes mutantes se encerra 

com X-men Apocalypse, situado nos anos 80, no qual os X-men enfrentam um poderoso 

mutante, Apocalipse.  

 Além dos filmes da equipe principal, há filmes derivados, como a trilogia do 

Wolverine: X-men Origens: Wolverine (2009); Wolverine Imortal (2013) e Logan (2017). O 

filme do anti-herói Deadpool (2016) logrou êxito ao apresentar muito sarcasmo e 

ultraviolência. 

 

Wolverine  

 

De todos os X-men, Wolverine é o membro mais célebre, pois ele rompe com o 

estereótipo do bom mocinho: Logan, como é civilmente chamado, por muito tempo não soube 

nada sobre o seu passado, tendo sofrido lavagem cerebral. Dotado de um fator de cura que lhe 

permite se recuperar rapidamente de ferimentos mortais e de uma agilidade e sentidos 

excepcionais, Wolverine ainda possui garras metálicas retráteis nos punhos e ossos 

inquebráveis, frutos de um experimento científico que almejava transformá-lo numa máquina 

de guerra, contra o se consentimento. 



43 

 

Wolverine possuiu tanto uma selvageria animal quanto conhecimentos em artes 

marciais, o que faz dele um terrível oponente para seus inimigos. Criado originalmente como 

um vilão, Wolverine foi resgatado por Charles Xavier, que lhe ensinou a domesticar sua 

selvageria interior e o ajudou a montar o quebra-cabeça de seu passado. Com a morte de 

Xavier nos quadrinhos, Wolverine se tornou um dos líderes dos X-men e um professor para os 

mutantes mais novos, ao lado de Tempestade e Ciclope. Atualmente, o passado de Wolverine 

já foi desvendado, seu nome verdadeiro é James Howllet, nascido no final do século XIX, 

numa fazenda do interior do Canadá.  

 

Os X-men e a luta contra os preconceitos 

 

 A questão da aceitação das diferenças e do combate às diversas formas de preconceito 

é uma temática explícita, ou ora um subtexto, nas histórias dos X-men. À época de seu 

lançamento, na década de 60, estava em destaque a segregação dos negros nos Estados 

Unidos e no mundo todo, e o advento de uma nova e perseguida “raça” humana no universo 

ficcional dos X-men representa um paralelo à realidade histórica, na qual uma parcela da 

humanidade é vista como naturalmente inferior, no caso, os negros.  

 O contraste entre o discurso pacifista de Xavier e o clamor pela revolução de Magneto 

tem um paralelo na realidade histórica dos Estados Unidos da época. É possível aproximar a 

figura de Xavier e sua mensagem à de Martin Luther King Jr (1929 – 1968), um pastor 

americano que trabalhou pelo fim da segregação racial por meios pacíficos, e a postura radical 

de Magneto com Malcolm X (1925 – 1965), que também militou em prol do movimento 

negro a partir de uma matriz socialista de pensamento, assim como fez apologia ao uso da 

violência como autodefesa. A influência de Malcolm X para o movimento negro na década de 

60 foi decisiva para a formação dos Panteras Negras, um movimento que nasceu para vigiar a 

atuação policial em relação aos negros, assim como defendeu o direito dos negros à 

autodefesa.  
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Martin Luther King Jr. Malcom X 

 

 A formação dos novos X-men em 1975 surpreendeu devido à diversidade étnica, 

enquanto todos os X-men originais eram americanos, os Novos X-men eram formados por 

membros de diversos países e culturas, o que trouxe uma riqueza cultural maior para as 

histórias.  

 Também há, sutilmente, um paralelo entre a discriminação aos homossexuais e os X-

men. Numa história do final dos anos 80, o vilão Conflyto libera o vírus Legado na atmosfera 

terrestre, um vírus que inicialmente mata somente os mutantes, para depois se descobrir que 

pode ser contagioso para os humanos comuns. Nessa história, uma cientista humana, Moira 

Mactaggert e um cientista mutante, Hank MCcoy – o Fera –, descobrem uma cura, mas foi 

preciso o sacrífico de um vetor mutante e, no final, Piotr Raspuntin, o Colossus, se sacrifica 

para garantir a erradicação do vírus. A AIDS, na época do seu surgimento, foi considera uma 

doença gay, porque a maior parte da população infectada naquela época vinha desse público, 

e parte do preconceito aos gays se deve justamente à AIDS, cuja origem foi injustamente 

atribuída aos homossexuais. 

 Outro tema trabalhado nas histórias dos X-men é o antissemitismo e o totalitarismo, no 

universo ficcional da Marvel há uma ilha chamada Genosha no sul da África, essa ilha possui 

uma grande prosperidade econômica e industrial à base do trabalho escravo mutante. Nessa 

ilha, os mutantes foram considerados ilegais, e todas as crianças e jovens identificados como 

mutantes são retirados da família e confinados a campos de concentração, onde recebem 

tatuagens para identificação. O paralelo com os campos de concentração nazistas é evidente. 

Magneto, alemão de ascendência judaica, passou parte da infância no campo de concentração 

de Auschiwitz, e sua atitude extremista se deve justamente ao medo de que a política adota 

em Genosha em relação aos mutantes se estenda para o mundo todo.  
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Crianças no campo de concentração de 

Auschiwitz, na Alemanha 

O jovem Magneto em Auschiwitz 

 

 

 Por fim, os mutantes no mundo Marvel são uma pequena parcela da população 

mundial, e a luta dos X-men pelo reconhecimento da dignidade humana dos mutantes e em 

prol da igualdade figura um discurso pelo reconhecimento das minorias, uma pedra 

fundacional de todo sistema que almeje ser democrático.  

 

 
Cena da graphic novel “Deus ama, o homem mata” (1988), por Chris 

Claremont e Brent Eric Anderson 

 

 

Filosofia e o combate aos preconceitos 

 

 Durante a história da Filosofia, muitos autores se propuseram a pensar a questão do 

preconceito, da intolerância e da convivência pacífica entre pessoas diferentes. O Iluminismo, 

o movimento histórico revolucionário que pôs abaixo as últimas estruturas do mundo 

medieval das aristocracias e constrói o mundo moderno democrático, promulgou, em 1789, a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, que serviu de base para a promulgação dos 

Direitos Humanos pela Organização das Nações Unidas, em 1948. 

 O texto de 1789 possui fundamentos filosóficos que foram fomentados pelos 

pensadores iluministas, como Voltaire, Kant, Rousseau, Locke, Montesquieu e Diderot e 
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d’Alembert. Vejamos de forma sucinta as ideias mais relevantes de cada um desses autores 

que estão na base dos Direitos Humanos.  

 Voltaire (1694 – 1778) – O filósofo francês possui uma grande obra em diversos 

gêneros: peças de teatro, ensaios, livros e cartas. Voltaire é um dos principais pensadores do 

iluminismo, e foi um grande crítico da intolerância religiosa e um incansável defensor da 

liberdade de pensamento. A respeito do espírito do pensamento de Voltaire, escreveu Evelyn 

Beatrice Hall: “Posso não concordar com nenhuma palavra do que você disse, mas defenderei 

até a morte o direito de dizê-lo”.  

 Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) – Em sua obra O contrato social (1682), 

defende a ideia de que todos os homens nascem livres e formam uma sociedade racional, que 

para se manter precisa limitar a liberdade natural para formar uma liberdade racional 

conhecida como lei. As leis devem atender à vontade geral, e não às vontades individuais. Foi 

um defensor do Estado democrático e da igualdade entre as pessoas. 

 Immanuel Kant (1724 – 1804) – em sua vasta obra, o filósofo alemão promove uma 

reflexão sobre a dignidade humana: todo ser humano é um fim em si mesmo e jamais um 

meio para qualquer outro fim e, por isso, cada homem e mulher é dotado de uma dignidade 

inalienável. O ser humano pode agir moralmente se ouvir a voz da razão, que conduz o 

comportamento de forma razoável, respeitando os outros homens e mulheres como seus 

iguais. 

 John Locke (1632 – 1704) – o filósofo inglês escreveu Dois tratados sobre o Governo 

Civil, questionando o direito divino dos reis em governar e defendendo a liberdade civil e o 

Estado democrático, limitado por leis. Ele defendeu a vida, a liberdade e a propriedade 

privada como direitos naturais inalienáveis. 

 Montesquieu (1689 – 1755) – em sua obra Do espírito das Leis (1748) propôs a 

divisão do poder em legislativo, executivo e judiciário, sintetizando os ideais iluministas de 

governo não-totalitário, democrático, cujos limites de atuação são previstos por lei.  

 Diderot e d’Alembert (1717 – 1783) – juntos organizaram uma enciclopédia que 

reunia conhecimentos e pensamentos filosóficos da época. Faz parte do projeto do Iluminismo 

a ideia de que o conhecimento é uma forma de libertação e promoção humana, e todos os 

homens e mulheres têm direito ao conhecimento acumulado pela cultura.  
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Filosofia e tolerância 

 

 A palavra tolerância possui uma conotação, no sentido coloquial, de suportar algo que 

não agrada, de dar de ombros para uma situação, coisa ou pessoa que não pertence aos nossos 

gostos pessoais ou visão de mundo. Como ideia filosófica, no entanto, o sentido de tolerância 

é bastante diferente. Desde Voltaire, passando por Locke até Karl Popper, a tolerância é um 

contra-conceito ou um conceito reativo à ideia de intolerância, assim a tolerância pensada pela 

filosofia é uma forma de combate à ideia de intolerância. 

 A ideia de tolerância pensada por esses filósofos é a seguinte: a tolerância é a 

afirmação do direito de existência das diferenças, ou seja, todas as pessoas têm o livre direito 

de escolha e de exercer sua humanidade da forma que julgar melhor, assim, religião, 

profissão, sexualidade, preferências políticas e ideológicas podem ser livremente assumidas, 

desde que não interfiram no direito mútuo de outras pessoas exercerem elas mesmas suas 

próprias liberdades.  E o obstáculo para a tolerância, seguindo esse raciocínio, é a própria 

intolerância, dessa forma, as pessoas intolerantes não podem exercer e praticar publicamente 

sua intolerância, pois se essas pessoas fossem capazes de exercer suas ideias de forma radical, 

eles cerceariam as diferenças e os tolerantes.  

 Essa lógica permite explicar que grupos nazistas, misóginos, sexistas, xenófobos e 

racistas não podem ser aceitos por uma sociedade democrática, porque as ideias que esses 

grupos defendem anulam as liberdades individuais e das minorias, esses grupos de 

intolerantes não podem ser tolerados porque eles, ao exercerem seu suposto direito de 

discordar das minorias, terminaram por anular as os grupos que afirmam as diferenças. 

 

Considerações finais 

 

 Ao imaginar a presença de mutantes no Universo Marvel, Stan Lee e Jack Kirby 

potencializaram uma discussão sobre a aceitação das diferenças por meio do entretenimento. 

Isso faz com que os X-men levem seus leitores e fãs a se sensibilizar para com os direitos das 

minorias. Num universo habitado por seres fantásticos, a maior luta dos X-men é contra o 

preconceito, e o sonho de seu fundador, Charles Xavier, é a convivência pacífica entre 

humanos e mutantes, mas para isso é preciso um engajamento efetivo. Xavier ensina seus 

alunos a aceitarem o fato de que são mutantes, a não se envergonharem pelo que são, ao 

mesmo tempo em que busca mostrar para as pessoas comuns que os mutantes fazem parte da 

humanidade.  
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 No mundo real, a luta contra os preconceitos e a intolerância passa pelos Direitos 

Humanos, mas não é a simples existência de uma lei que assegura seu cumprimento, a prática 

dos Direitos Humanos só é possível a partir do conhecimento de seus princípios fundacionais, 

que são construídos filosoficamente. Assim, ao se compreender a razão da existência dos 

Direitos Humanos, há o empoderamento que permite uma ação mais lúcida e efetiva para a 

defesa dos grupos discriminados e o combate da intolerância. 

 

Para refletir 

 

Atividades didáticas e avaliação 

 

a) Os personagens Prof. Xavier e Magneto são bastante emblemáticos e, embora lutem 

pela causa mutante no universo ficcional dos heróis Marvel, trilham caminhos bastante 

diferentes. Faça um texto comparativo sobre as figuras de Xavier e Magneto, e destaque os 

pontos positivos e negativos, em sua opinião, da visão que esses personagens constroem sobre 

a ideia de tolerância.  

b) Após ler o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no anexo abaixo, 

escolha três artigos e faça um paralelo com fatos acontecidos na vida real, se for preciso, 

recorra à notícias vinculadas em jornais, revistas ou internet. 

c) Em épocas distintas, Locke e Popper pensaram sobre a ideia de tolerância, e para 

ambos filósofos a tolerância exige uma razoabilidade argumentativa que deve envolver todas 

as partes em debate, e somente após exauridas todas as tentativas argumentativas ou em 

decorrência da quebra da lei, os intolerantes devem, então, ser suprimidos. À luz do conceito 

de tolerância, faça uma redação sobre a realidade política do Brasil e diagnostique pontos que 

impedem a pacificação política em nosso cenário.  

 

Pesquisa e debate 

 

A recente execução política da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson 

Pedro Mathias Gomes no Rio de Janeiro, em março de 2018, repercutiu mundo afora, devido 

ao engajamento político de Marielle Franco, uma mulher negra, feminista, lésbica e defensora 

dos Direitos Humanos (DH). Infelizmente, esse crime se soma a tantas outras transgressões 

aos DH no Brasil. Faça uma pesquisa na internet por grandes atentados contra os DH no 

Brasil (exemplos: caso Amarildo, chacina da Candelária, massacre do Carandiru, a morte da 
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irmão Dorothy Stang) ou no mundo, como as guerras na Síria e no Líbano. Apresente os 

resultados de sua pesquisa para o grupo ou para a sala, destaque quais os artigos dos DH 

foram violados.  

 

Para saber mais 

 

LOCKE, John. Carta sobre a tolerância. Tradução Ari Ricardo Tank Brito. São Paulo: 

Editora Hedra, 2007.  

 

POPPER, Karl. A sociedade aberta e seus inimigos. Vol. 1. Lisboa: Edições 70, 2012. 
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Anexo 

Excerto de textos 

 

John Locke – Carta sobre a tolerância 

 

A tolerância para os defensores de opiniões opostas acerca de temas religiosos está tão 

de acordo com o Evangelho e com a razão que parece monstruoso que os homens sejam cegos 

diante de uma luz tão clara. Não condenarei aqui o orgulho e a ambição de uns, a paixão a 

impiedade e o zelo descaridoso de outros. Estes defeitos não podem, talvez, ser erradicados 

dos assuntos humanos, embora sejam tais que ninguém gostaria que flhe fosse abertamente 

atribuídos; pois, quando alguém se encotnra seduzido por eles, tenta arduametne despertar 

elogios ao disfarc´-a-los sob cores ilusórias. Mas que uns não podem camuflar sua 

perseguição e crueldade não cristãs com o pretexto de zelar pela comundade e pela obediência 

às leisz; e que outros, em nome da religião, não devm solicitar permissão ra a sua imoralidade 

e impunidade de seus delitos; numa palavra, ninguém pode impor-se a si mesmo ou aos 

outros, quer como obediente súdito de seu príncipe, quer como sincero venerador de Deus: 

considero isso necessário sobretudo pra distinguir entre as funções do governo civil e da 

religião, e para demarcar as verdadeiras fronteiras entre a Igreja e a comunidade. Se isso não 

for feito, não se pode pôr um fim às controvérsias entre os que realmente têm, ou pretendem 

ter, um profundo interesse pela salvação as almas de um lado, e, por outro, pela segurança da 

comunidade. Parece-me que a comunidade é uma sociedade de homens constituída apenas 

para a preservação e melhoria dos bens civis de seus membros. Denomino de bens civis a 

vida, a liberdade, a saúde física e a libertação da dor, e a posse de coisas externas, tais como 

terras, dinheiro, móveis, etc. É dever do magistrado civil, determinando imparcialmente leis 

uniformes, preservar e assegurar para o povo em geral e para cada súdito um particular a 

posse justa dessas coisas que pertencem a esta vida. Se alguém pretende violar tais leis, 

opondo-se à justiça e ao direito, tal pretensão deve ser reprimida pelo medo do castigo, que 

consiste na privação ou diminuição dos bens civis que de outro modo podia e devia usufruir. 

Mas vendo que ninguém se permite voluntariamente ser despojado de qualquer parte de seus 

bens, muito menos de sua liberdade ou de sua vida, o magistrado reveste-se de força, ou seja, 

com toda a força de seus súditos, afim de punir os que infringiram quaisquerdireitos de outros 

homens (Carta sobre a tolerância). 
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Karl Popper – A sociedade aberta e seus inimigos 

 

O chamado paradoxo da liberdade é o argumento de que a liberdade, no sentido da 

ausência de qualquer controle restritivo, deve levar à maior restrição, pois torna os violentos 

livres para escravizarem os fraco [...] Nesta formulação, não quero implicar, por exemplo, que 

devamos sempre suprimir a manifestação de filosofias intolerantes; enquanto pudermos 

contrapor a elas a argumentação racional e mantê-las controladas pela opinião pública, a 

supressão seria por certo pouquíssimo sábia. Mas deveríamos proclamar o direito de suprimi-

las, se necessário mesmo pela força, pois bem pode suceder que não estejam preparadas para 

se opor a nós no terreno dos argumentos racionais e sim que, ao contrário, comecem por 

denunciar qualquer argumentação; assim, podem proibir a seus adeptos, por exemplo, que 

dêem ouvidos aos argumentos racionais por serem enganosos, ensinando os a responder aos 

argumentos por meio de punhos e pistolas. Deveremos então reclamar, em nome da 

tolerância, o direito de não tolerar os intolerantes. Deveremos exigir que todo movimento que 

pregue a intolerância fique á margem da lei e que se considere criminosa qualquer incitação á 

intolerância e à perseguição, do mesmo modo que no caso da incitação ao homicídio, ao 

sequestro de crianças ou à revivescência do tráfego de escravos. 

 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS 

Proclamados pelas Nações Unidas em 1948 

 

CONSIDERANDO que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da 

familia humana e seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e 

da paz no mundo, 

CONSIDERANDO que o desprezo e o desrespeito pelos direitos do homem resultaram em 

atos bárbaros que ultrajaram a consciência da Humanidade, e que o advento de um mundo 

em que os homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a 

salvo do temor e da necessidade, 

CONSIDERANDO ser essencial que os direitos do homem sejam protegidos pelo império da 

lei, para que o homem não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e 

a opressão, 

CONSIDERANDO ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as 

nações, 
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CONSIDERANDO que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé nos 

direitos do homem e da mulher, e que decidiram promover o progresso social e melhores 

condições de vida em uma liberdade mais ampla, 

CONSIDERANDO que os Estados Membros se comprometeram a promover, em cooperação 

com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades fundamentais do homem 

e a observância desses direitos e liberdades, 

CONSIDERANDO que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta 

importância para o pleno cumprimento desse compromisso, 

 

A Assembléia Geral das Nações Unidas proclama a presente "Declaração Universal dos 

Direitos do Homem" como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as 

nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em 

mente esta Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o respeito 

a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e 

internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, 

tanto entre os povos dos próprios Estados Membros, quanto entre os povos dos territórios 

sob sua jurisdição. 

 

Artigo 1 

Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e 

consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. 

 

Artigo 2 

I) Todo o homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 

Declaração sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer 

outra condição. 

II) Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou 

internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território 

independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de 

soberania. 

 

Artigo 3 

Todo o homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 
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Artigo 4 

Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos estão 

proibidos em todas as suas formas. 

 

Artigo 5 

Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou 

degradante. 

 

Artigo 6 

Todo homem tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a 

lei. 

 

Artigo 7 

Todos são iguais perante a lei e tem direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. 

Todos tem direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente 

Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. 

 

Artigo 8 

Todo o homem tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para 

os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela constituição ou 

pela lei. 

 

Artigo 9 

Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. 

 

Artigo 10 

Todo o homem tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de 

um tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do 

fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. 

 

Artigo 11 

I) Todo o homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que 

a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual 
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lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias a sua defesa. 

II) Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não 

constituiam delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena 

mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. 

 

Artigo 12 

Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua 

correspondência, nem a ataques a sua honra e reputação. Todo o homem tem direito à 

proteção da lei contra tais interferências ou ataques. 

 

Artigo 13 

I) Todo homem tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de 

cada Estado. 

II) Todo o homem tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este 

regressar. 

 

Artigo 14 

I) Todo o homem, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros 

países. 

II) Este direito não pode ser invocado em casos de perseguição legitimamente motivada por 

crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. 

 

Artigo 15 

I) Todo homem tem direito a uma nacionalidade. 

II) Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de 

nacionalidade. 

 

Artigo 16 

I) Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou 

religião, tem o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos 

em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. 

II) O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. 

III) A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da 

sociedade e do Estado. 
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Artigo 17 

I) Todo o homem tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. 

II) Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. 

 

Artigo 18 

Todo o homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito 

inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou 

crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observâcia, isolada ou coletivamente, em 

público ou em particular. 

 

Artigo 19 

Todo o homem tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade 

de, sem interferências, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e idéias por 

quaisquer meios, independentemente de fronteiras. 

 

Artigo 20 

I) Todo o homem tem direito à liberdade de reunião e associação pacíficas. 

II) Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. 

 

Artigo 21 

I) Todo o homem tem o direito de tomar parte no governo de seu país diretamente ou por 

intermédio de representantes livremente escolhidos. 

II) Todo o homem tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. 

III) A vontade do povo será a base da autoridade do governo; esta vontade será expressa em 

eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo 

equivalente que assegure a liberdade de voto. 

 

Artigo 22 

Todo o homem, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização, 

pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e 

recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua 

dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. 
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Artigo 23 

I) Todo o homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e 

favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 

II) Todo o homem, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual 

trabalho. 

III) Todo o homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe 

assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e a 

que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. 

IV) Todo o homem tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para proteção de seus 

interesses. 

 

Artigo 24 

Todo o homem tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de 

trabalho e a férias remuneradas periódicas. 

 

Artigo 25 

I) Todo o homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família 

saúde e be 

star, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais 

indispensáveis, e direito à seguranca em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, 

velhice ou outros casos de perda de meios de subsistência em circunstâncias fora de seu 

controle. 

II) A maternidade e a infância tem direito a cuidados e assistência especiais. Todas as 

crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social. 

 

Artigo 26 

I) Todo o homem tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus 

elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnic 

rofissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. 

II) A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana 

e do fortalecimento do respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades fundamentais. A 

instrução promoverá a compreensão, a tolerância e amizade entre todas as nações e grupos 

raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da 

paz. 
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III) Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a 

seus filhos. 

 

Artigo 27 

I) Todo o homem tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de 

fruir as artes e de participar do progresso científico e de fruir de seus benefícios. 

II) Todo o homem tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de 

qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. 

 

Artigo 28 

Todo o homem tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades 

estabelecidos na presente Declaração possam ser plenamente realizados. 

 

Artigo 29 

I) Todo o homem tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno 

desenvolvimento de sua personalidade é possível. 

II) No exercício de seus direitos e liberdades, todo o homem estará sujeito apenas às 

limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido 

reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas 

exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. 

III) Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente 

aos objetivos e princípios das Nações Unidas. 

 

Artigo 30 

Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada como o reconhecimento a 

qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de exercer qualquer atividade ou praticar 

qualquer ato destinado à destruição de quaisquer direitos e liberdades aqui estabelecidos. 
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Capítulo 4 – O Justiceiro e a impossibilidade de a Vingança ser equiparada à Justiça em 

Nietzsche  

 

 O anti-herói Punisher (o Castigador ou o Punidor, numa tradução literal), nomeado 

como Justiceiro no Brasil e em Portugal, é um personagem de histórias em quadrinhos da 

Marvel Comics, criado por Gerry Conway (1952), Ross Andru (1927 – 1993) e John Romita 

Sr (1930). O personagem fez sua estreia em Amazing Spider-Man # 129, de 1974, e foi 

concebido inicialmente para ser um vilão do Homem-Aranha. O inesperado grande sucesso do 

personagem fez os editores da Marvel repensar o status do personagem, e rapidamente ele foi 

transformado num anti-herói, e passou a ter sua própria revista mensal, o ápice de sua 

popularidade foi no final dos anos 80, protagonizando três revistas mensais: The Punisher 

War Journal, The Punisher War Zone e The Punisher Armory.  

 Francis Castiglione é um ítalo-americano, nascido no Queens, na cidade de Nova 

Iorque. Proveniente de uma família católica e com tradição militar, Francis Castiglione foi 

seminarista católico durante um ano, e desistiu da carreira eclesiástica para se tornar um 

Fuzileiro Naval dos Estados Unidos, e se casou com Maria, que já estava grávida de seu filho, 

um menino. Quando eclodiu a Guerra do Vietnã, Francis foi enviado para vários fronts de 

batalha, tornando-se um herói de guerra e condecorado com duas Estrelas de Bronze e quatro 

Corações Púrpuras. Depois de duas incursões no Vietnã, Francis retorna aos Estados Unidos, 

e o casal tem mais uma filha. Para poder ir novamente à Guerra do Vietnã, Francis teve seu 

nome alterado para Frank Castle. Depois de quatro anos de serviço, Castle estava de licença e 

durante um piquenique no Central Park, a família Castle testemunha um violento confronto de 

mafiosos, e por isso são alvejados. Maria, Frank Jr. e Lisa são mortos, Frank sobrevive por 

pouco.  

 O assassinato dos Castle causa grande comoção, afinal, um herói de guerra tem sua 

família morta em sua própria terra natal. Frank tenta levar os assassinos de sua família à 

justiça com a ajuda de um jornalista, Mike McTeer, contudo, o processo não leva os acusados 

à prisão porque a Máfia comprou policiais, juízes e promotores. Os mafiosos assassinam 

McTeer e explodem a casa de Castle para o matar, Frank sobrevive e decide punir os 

mafiosos. Ele utiliza todo seu conhecimento militar, sua dedicação, e sua vasta habilidade em 

técnicas de combate, infiltração, manuseio de armas e veículos para promover uma cruzada 

pessoal por vingança. 
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Em 1994, a Marvel publicou a minissérie Justiceiro – Ano Um, na qual reconta a  

origem do anti-herói de forma bastante dramática. 

 

Frank Castle executa os assassinos de sua família, mas ele não tem mais uma vida para 

viver, ele afirma que morreu no mesmo gramado de sua família. Castle passa a vestir um 

uniforme preto de Kevlar, com uma Caveira estampada no peito para atrair o fogo inimigo na 

região mais protegida de sua vestimenta. A caveira era a insígnia que ele usava em seu 

capacete no Vietnã. Castle passa a perseguir os mafiosos, traficantes, bandidos e foragidos da 

Lei, mas ao contrário dos heróis da Mavel com quem convive no universo ficcional, Castle 

não faz prisioneiros, ele os executa friamente e usa da tortura para obter informações. O 

assassino de bandidos passa a ser chamado de Punisher pela imprensa, e divide a opinião das 

pessoas comuns, porque ele age de forma paralela à Justiça, mas o assassinato de malfeitores 

atende ao gosto de uma parcela da população que se sente ameaçada pela insegurança.  

 O Justiceiro é perseguido oficialmente pela Polícia, embora alguns policiais sejam 

simpáticos à sua causa e o ajudem com informações privilegiadas sobre criminosos. Os heróis 

urbanos da Marvel como o Homem-Aranha e Demolidor possuem relações tensas com o 

Justiceiro porque não compactuam com seus métodos. O Justiceiro já foi preso em algumas 

ocasiões, mas sempre conseguiu escapar, deixando sempre um rastro de presidiários mortos.  

 O Justiceiro possui uma moralidade própria, na qual ele se coloca como juiz, júri e 

executor. O personagem é extremamente incrédulo quanto ao processo legal da justiça, e não 

concede aos seus inimigos a possibilidade de reabilitação. Para ele, a justiça só existe quando 

o infrator é punido e castigado da forma mais radical, pagando seus crimes com o próprio 

sangue.  
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O Justiceiro em outras mídias 

 

 O personagem foi adaptado para três filmes: O Justiceiro, de 1989, estrelado por 

Dulph Lundgren; em 2004, estrelado por Thomas Jane; e O Justiceiro: Zona de Guerra em 

2008, estrelado por Jay Stevenson. Os filmes não possuem continuidade entre si.  

 Na segunda temporada da série Demolidor, da Netflix, em 2016, o personagem foi 

representado por Jon Bernthal, e sua história nos quadrinhos foi muito respeitada. Por causa 

da temporalidade da série, a origem do personagem foi adequada para a Guerra do Iraque, e 

aceitação do público foi tamanha que o canal de Streaming produziu uma série própria do 

personagem, cuja primeira temporada estreou em 2017.  

 
O Justiceiro das séries Netflix, interpretado por Jon Bernthal. 

 

 

Nietzsche e a impossibilidade de a Vingança ser equiparada à Justiça 

 

 O filósofo alemão Friedrich Wihelm Nietzsche (1844 – 1900) é um dos maiores 

pensadores da filosofia ocidental. Seu pensamento foge das definições tradicionais da 

filosofia, ele tematizou em sua vasta obra diversos temas, como a arte, a educação, a cultura 

de sua época, a moral e a religião, e a marca de seu pensamento é uma profunda crítica à 

tradição que sustenta a cultura ocidental: a filosofia platônica e a moral cristã. Nietzsche 

avalia a modernidade como decadente porque os ideais platônicos e cristãos terminaram por 

se enraizar fortemente na cultura, de modo que os valores morais vigentes são seus reflexos, e 

tais valores são vistos por Nietzsche como ruins porque desvalorizam a vida, o corpo e o 

mundo efetivo em prol de idealidades como a vida após a morte, a alma e o paraíso.  

Faz parte da filosofia de Nietzsche seu estilo de escrita. Ele escreveu textos 

dissertativos, poesias, paródias dramáticas, pesquisas históricas, resenhas, textos 

aforismáticos e uma autobiografia de seu próprio pensamento. Ao contrário dos pensadores 
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dogmáticos que ele tanto critica, Nietzsche não hesita em assumir pontos de vista 

perspectivos, provisórios e até mesmo contraditórios sobre os temas por ele pensados. 

Todavia, são características sempre presentes em sua filosofia a valorização das potências 

naturais da vida como a alegria e o riso, assim como um senso estético ligado à vida que 

substitui a moral.  

 Em sua obra A Genealogia da Moral: uma polêmica, publicada em 1887, o filósofo 

alemão delineia os principais contornos de sua crítica à moral ocidental e, para isso, ele utiliza 

a filologia, a história e a psicologia como instrumentos de desconstrução. O programa de 

Nietzsche nesta obra é fazer uma genealogia, ou seja, ele quer buscar a história da 

proveniência dos valores morais bem e mal, porque aos seus olhos tais valores são 

construídos historicamente e não possuem sua proveniência em si mesmos, mas são 

avaliações que foram culturalmente aceitas e tornadas hegemônicas.  

 Uma das formas como Nietzsche filosofa é a disputa: ele constrói seu pensamento em 

oposição aos seus adversários que, muitas vezes, são retratados de forma caricatural, embora 

elementos constitutivos do pensamento de seus opositores sejam sempre mantidos. Um dos 

adversários mais presentes na Genealogia da Moral é o professor de Berlim Karl Eugen 

Dühring (1833 – 1921), mais precisamente sua obra de 1864 O Valor da Vida. 

Nietzsche leva a obra de Dühring para a discussão na Genealogia da Moral porque seu 

objetivo é pensar a formação de fenômenos morais como a consciência de culpa, o 

ressentimento e a igualação entre as ideias de justiça e vingança. Todas essas ideias estão 

presentes em O Valor da Vida, todavia, serão pensadas de formas distintas por Nietzsche. 

 Para Dühring, a justiça, antes de ser uma ideia abstrata, é um sentimento reativo 

proveniente de outros sentimentos, o ressentimento e a vingança. O ressentimento é formado 

no interior do indivíduo que sofreu uma agressão injustificada e injusta, ou seja, a agressão 

por ele recebida não foi movida em resposta a uma agressão anterior, e esta violência 

introjetada gera um sentimento reativo que sente necessidade de se descarregar em retaliação 

ao agressor. Tal sentimento reativo acumulado, quando exteriorizado e dirigido ao agressor 

gera uma descarga violenta no agressor, a vingança. E mais, para Dühring, o agredido teria o 

direito de descarregar seus afetos feridos sobre o agressor ao vê-lo punido e castigado. A 

justiça, assim, seria a realização do direito dos vitimados em ver a punição de seus agressores 

se realizando.  

 Dühring não é o mentor da ideia de justiça ser uma espécie de sinônimo de vingança. 

Essa concepção pertence ao imaginário popular e é tão antiga a ponto de ser impossível 

precisar sua elaboração primeira. Essa ideia está viva nos dias de hoje, os noticiários que 
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descrevem crimes violentos são comentados por pessoas que bradam por vingança, afirmando 

que as atrocidades cometidas pelos malfeitores devem gerar punições físicas, mutilações e até 

mesmo a morte dos criminosos. Os que defendem os Direitos Humanos e a realização do 

processo legal são chamados, pela turba furiosa, de acolhedores de bandidos.  

  

 
Luiz Carlos Alborghetti - (1945 – 2009) foi o mais famoso dos apresentadores de Programas Policiais na TV 

brasileira. Ele ganhou grande popularidade ao defender métodos violentos no combate a criminosos e a pena 

de morte, assim como era um opositor dos Direitos Humanos.  

 

A concepção de Nietzsche sobre a gênese da ideia de justiça e suas proposições sobre 

a superação do sentimento de ressentimento são, dessa forma, muito atuais. Diferente de 

Dühring, Nietzsche acredita que a justiça não pode ser pensada como equivalente à vingança, 

um sentimento reativo, proveniente do ressentimento. Primeiramente, para o filósofo, a justiça 

não é uma ideia em si mesma, ou seja, ela é uma concepção construída pela lei, e na ausência 

da lei não existiria justiça. Seja como ideia ou como um valor atribuído à lei, a justiça serve 

para regular a vida das pessoas em sociedade, e pela lei é construído uma espécie de corte e 

tipificação dos atos, que passam a ser avaliados como legais ou ilegais, justos ou injustos, 

bons ou maus.  

 

 
Em junho de 2017, no ABC paulista, um adolescente infrator é torturado pelos moradores da casa que ele 

invadiu. O tatuador Maycon Carvalho Wesley Reis e o pedreiro Ronildo Moreira de Araújo amarram, torturam 

e fizeram uma tatuagem na testa do jovem, assim como um vídeo que viralizou nas redes sociais. O 

Ministério Público de São Paulo não incluiu no processo contra os agressores o crime de tortura.  
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 Segundo Nietzsche, a justiça não pode derivar de um sentimento reativo, mas é 

proveniente de um excesso de poder que só é possível pelo espírito aristocrático dos 

legisladores e pela consistência da comunidade. Apesar de ser um crítico da vida em 

sociedade porque ela produziria uma espécie de apequenamento humano ao nivelar as pessoas 

como iguais num grande “rebanho”, a vida em sociedade também permite uma consistência 

que não é encontrada no indivíduo isoladamente. A agressão pode destruir um indivíduo, mas 

sociedades bem desenvolvidas não são desfeitas por agressões, a comunidade tem poder 

suficiente para sobreviver às agressões e tratar o malfeitor de forma imparcial, sem ter o 

sentimento reativo da vingança por base. 

 A Lei, pensada por Nietzsche, nasce com o fim de dirimir conflitos e garantir o futuro 

da comunidade, porque o malefício causado no passado não pode ser desfeito. Não se trata 

fazer vistas grossas aos criminosos, mas se trata de tomar como cerne da justiça outros valores 

que não aqueles que engendram o ressentimento e o ódio. A vingança não pode ser concebida 

como justiça porque seu fundamento é opaco, feito de uma avaliação distorcida e sentimento 

reativos de ódio e dor. A justiça é um ato positivo de força e de expansão que dirime os 

conflitos e propõe uma possiblidade de futuro. De forma bastante enigmática, Nietzsche até 

acena a possibilidade de a comunidade, por um ato de abundância de força, deixar impunes 

alguns crimes, não por uma espécie de capricho, mas porque a tais crimes não são passíveis 

de punição frente à exuberância de força da Comunidade.  

 

 
A deusa Diké (mitologia grega) ou Iustitia (mitologia romana) é personificação da justiça humana e filha da 

deusa Thêmis (justiça divina) e de Zeus. A justiça tem os olhos vendados para representar a sua 

imparcialidade, a espada simboliza o seu poder em findar conflitos, e a balança representa o tratamento igual 

dado a todos.  
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 O ressentimento, que está na base da avaliação de Dühring sobre a gênese da justiça, é 

um fenômeno combatido pela filosofia de Nietzsche. O ressentimento não é visto 

primeiramente como uma ideia, mas como uma produção do corpo, como uma descarga de 

energia que adoece o organismo. Ainda na Genealogia da Moral, Nietzsche afirma que em 

pessoas fortes, cuja compleição anímica não foi comprometida pela moral socrático-platônica, 

o ressentimento não se instaura porque sua capacidade de dirimir os malfeitos é forte o 

suficiente para digerir tais acontecimentos, dessa forma, a energia não se descarrega sobre o 

próprio organismo. Aqui entra em cena a ideia de esquecimento proposta por Nietzsche, não 

se trata do esquecimento como inércia da memória, mas de uma força plástica, capaz de 

desfazer os malgrados sem a necessidade de dar vazão a essa energia em direção a quem 

tenha feito o malfeito e também sem interioriza-la como ressentimento.  

 

 
O ressentimento, segundo Nietzsche, é uma ruína fisiológica que compromete a saúde do organismo. Alguns 

intérpretes veem nisso uma metáfora, enquanto outros interpretam em sentido literal.  

 

 É interessante notar como Nietzsche opera de forma distinta da filosofia platônica, ao 

invés de partir de construções conceituais idealizadas, ele toma o corpo como ponto de 

partida. Para o filósofo alemão, antes de nossos juízos e avaliações, nós sentimos o mundo por 

meio de nossos afetos, e aquelas pessoas cujos afetos foram enfraquecidos por um longo 

processo de adoecimento cultural, sentem o mundo como algo hostil, são pessoas que se 

ferem mais, que tem no ressentimento uma fonte de criação para juízos e avaliações. O 

homem forte, na linguagem de Nietzsche, possui predicados como a capacidade de passar por 

cima dos infortúnios da vida sem perder o gosto pelo viver, e o ressentimento, se surge, é 

assimilado tal como uma refeição pesada, que causa certo incômodo, mas não obstrui 

permanentemente o organismo.  
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Considerações finais 

 

 O Justiceiro é um personagem interessante porque ele personifica uma concepção 

bastante difundida da ideia de justiça, ele é um avatar moderno da antiga ideia de vingança. 

Sua violência, métodos e assassinatos trouxeram a simpatia de uma legião de leitores, 

contudo, jamais pôde ser aceito como um herói na concepção forte da palavra. O heroísmo de 

personagens como Homem-Aranha, Capitão América e os X-men é proveniente de um forte 

senso de civilidade e de promoção do bem, e embora o combate a criminosos seja uma 

constante na vida dos super-heróis, sempre prevalece neles a ideia de que o crime é uma 

corrupção que se combate com a civilidade.  

 No plano da alta cultura, Dühring representa a elaboração intelectual do ressentimento 

e da vingança como sentimentos que estão na gênese da ideia de justiça. Nietzsche se 

contrapõe a ele ao pensar a justiça como fruto da decisão forte de uma comunidade, que por 

excesso de poder se dá ao luxo de tratar os transgressores de forma imparcial, afastando-se 

dos sentimentos reativos. Nietzsche é o pensador que propõe não apenas o combate ao 

ressentimento aplicado à justiça, mas ele se coloca como psicólogo para pensar a formação do 

ressentimento como descarga de energia que adoece o organismo e, enquanto uma doença 

deve ser combatido. 

 

Para refletir 

 

Atividades didáticas e avaliação 

 

a) Ao combater “fogo com fogo”, o Justiceiro se tornou um dos anti-heróis mais famosos 

das histórias em quadrinhos, mas ele nunca foi visto como um herói no em seu sentido pleno, 

embora se dedique a combater criminosos. Em sua opinião, a atuação do Justiceiro o 

caracteriza como herói ou vilão? Fundamente sua opinião com três argumentos.  

 

b) Na pensamento de Dühring, a gênese da justiça se deve ao sentimento reativo de 

vingança, o que poderia ser observado na “lei de talião”, que desde o código de Hamurabi 

(1780 a.C) já afirmava a máxima “olho por olho e dente por dente”. Por que essa mentalidade 

é tão popular ainda nos dias de hoje? Quais são os problemas de se pensar a justiça como 

equivalente da vingança?   
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c) Para Nietzsche, a ideia de justiça é uma conveniência que tem por objetivo criar um 

consenso entre a comunidade humana, a fim de possibilitar um futuro. Nesse sentido, a justiça 

não tem por finalidade consertar os erros do passado, o que materialmente é impossível, mas a 

justiça deve dirimir os conflitos e garantir condições saudáveis para a vida em comunidade. 

Quais seriam as vantagens sociais e políticas de se pensar a justiça de acordo com essa 

concepção de Nietzsche? 

 

Pesquisa e debate 

 

 A discussão sobre o porte de arma no Brasil é bastante intensa, pois desde a 

promulgação do Estatuto do Desarmamento (Lei 10826/03), é vetado ao cidadão comum o 

porte de armas de fogo. Geralmente, as discussões corriqueiras sobre o tema carecem de 

dados capazes de embasar opiniões melhor fundamentadas. Faça uma pesquisa sobre os 

percentuais de homicídios no Brasil antes da promulgação do Estatuto do Desarmamento e 

compare com os percentuais atuais. Procure se informar também acerca dos números de morte 

por arma de fogo em países que permitem o porte de arma com países que restringem seu 

porte. Atente-se para o fato de que muitos países permitem a posse de armas de fogo para 

caça esportiva, mas não admitem seu porte velado ou explícito e muito menos seu uso em vias 

públicas, quando for esse caso, considere que há proibição/restrição do porte de armas de 

fogo. Apresente sua pesquisa para o grupo/classe e fundamente sua opinião sobre a proibição 

do porte de armas no Brasil.  

 

Para saber mais 

 

NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da Moral. Tradução de Paulo César de Souza. São 

Paulo: Martins Fontes, 2005. 

 

PASCHOAL, Antonio Edmilson. Nietzsche e o ressentimento. Coleção Nietzsche em 

Perspectiva. São Paulo: Editora Humanitas, 2015. 

 

 

 

 

 



67 

 

Anexo 

 

Karl Eugen Dühuring – A satisfação transcendente da vingança  

 

Considerando que, para uma visão mais profunda, o impulso coloca-se sempre em 

primeiro plano e a ideia, ao contrário, em segundo, então, é possível desde já antever o modo 

como uma aspiração natural pode tornar-se o fundamento das representações teóricas. Nossos 

desejos e esforços determinam nossas opiniões sobre qualquer coisa, enquanto nossas 

opiniões, não havendo a oposição de uma experiência evidente, estabelecem o que é, ou mais 

ainda, o que não é no lugar daquilo que do ponto de vista de nossa vontade não tem sentido. 

Existe todo um reino de conceitos que provém apenas de nossas vontades. Um caso particular 

nesse domínio é a ideia de retribuição, ou seja, a representação de uma forma de justiça 

futura. A concepção geral de justiça e com ela todos os conceitos particulares do direito 

possuem sua fundamentação última no impulso de retribuição, o qual, na sua forma mais 

elevada, se denomina vingança. O sentimento de justiça é essencialmente um ressentimento, 

um sentimento reativo, ou seja, pertence ao mesmo gênero de sentimento que a vingança. 

Caso esteja correta, pois, a relação abrangente e continuamente válida que nós estabelecemos 

entre a vingança e todo o sistema de conceitos morais e jurídicos, então segue-se 

necessariamente que também as representações de uma justiça transcendental são 

reconduzidas à mesma fonte, a saber, ao impulso de vingança. As ideias de uma vida além da 

morte possuem diferentes formas e graus. Nós somos limitados pela configuração habitual 

dessas ideias e, afora isso, lidamos ainda com uma fina locução, por meio da qual a 

importunada metafísica procura se salvar. Assim, para não darmos qualquer passo em falso 

nessa doutrina totalmente nova e para não apresentarmos ao leitor, de forma apressada e como 

se fosse algo corriqueiro, uma teoria que tem nos ocupado por um longo tempo e de variadas 

formas e que por fim é atravessada pelo que é habitual aos nossos sistemas de representação, 

queremos inicialmente tomar o conceito de justiça de forma bem abrangente e, somente 

depois disso, discutir a sua tradução no espaço vazio da poesia transcendental. 

A primeira pergunta que temos para responder é: de que forma chegamos ao 

conhecimento sobre o que é justo e o que é injusto? Para satisfazer a essa pergunta tomou-se 

essencialmente, até o momento, apenas dois caminhos, que são apenas duas tentativas de 

solução, porém nenhuma solução; com eles temos de nos ocupar em primeiro lugar. Por um 

lado, apreende-se o efetivo conteúdo do conceito de justiça de forma totalmente correta, 

porém apenas de um modo formal. A justiça, afirma-se, se encontra na desforra. À agressão 
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deveria corresponder uma contra-agressão. A Lei de Talião é uma característica fundamental 

presente nas antigas concepções de justiça de todos os povos; ela configura, além disso, a 

ideia básica contida nos documentos remotos das religiões. Enquanto expressão do conceito 

geral de justiça, com efeito, tal ideia não é nada mais do que aquilo que o povo mantém ainda 

hoje. Por outro lado, procura-se por uma razão verdadeiramente material para a sanção penal 

pública e por essa direção caminha-se, como era de se esperar, sobre uma simples proposição 

de finalidade. A prevenção de ferimentos por meio da intimidação deveria ser o único aspecto 

em função do qual seria concebido o exercício da justiça. As teorias do Talião se denominam 

ainda simplesmente como teorias da justiça e se apresentam como teorias absolutas, em 

oposição ao sistema de intimidação ou a outras formas de justiça entendidas como doutrinas 

de equivalência ou simples relatividade. Com efeito, elas possuem como última designação 

uma exigência; pois elas ligam o castigo à existência do delito e não fazem nada a não ser 

tomar como ponto de partida de seus juízos a intenção localizada na essência da coisa. 

Possam, portanto, as violações serem impedidas na mesma medida, porém de outro modo que 

não seja pelo caminho do castigo, ou caso se mostre que elas no geral não são restringidas por 

meio das leis, então, consequentemente, as teorias relativas deveriam renunciar ao exercício 

da justiça. 

Deixemos de lado o sistema terrorista, que confere à sanção penal pública apenas o 

caráter subordinado e não permite qualquer conhecimento em relação ao conceito da justiça 

propriamente dita, e procuremos conferir à sustentação e à medida da ideia de compensação 

um fundamento naturalista.O que é, em última instância, o núcleo da ideia de uma expiação 

da injustiça? Nós reconhecemos que a procura por conceber a expiação como algo diferente 

de uma satisfação do impulso de vingança tem sido inútil. É óbvio que, quando alguém 

oferece um sacrifício aos deuses para expiar os supostos crimes do homem, este alguém 

imagina que deve estar apaziguando a vingança e a cólera dos deuses por meio do prejuízo e 

do dano infligidos a si mesmo e, dessa forma, obtendo uma reconciliação. Desçamos dos 

deuses, que carregam em si a forma de existência do homem em traços abstratos e nas mais 

amplas dimensões, o que encontramos é a vingança de morte como a forma mais primitiva do 

exercício da justiça. Apenas num estágio posterior do desenvolvimento de um povo a 

regulamentação pública da agressividade originada pela violação passa a ter validade e o 

sentimento de justiça do indivíduo se acalma com a imposição de uma perda material como 

punição ao infrator. Contudo o sentimento de vingança não deixa de ser o princípio do desejo 

de que o criminoso encontre um dano. Apenas quando o infrator encontra tal dano é que o 

impulso que exige a retribuição é aplacado. 
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 Seguimos mais um passo nesse raciocínio e afirmamos que a vingança ou um impulso 

análogo à vingança é o fundamento originário do reconhecimento da injustiça ou, em outras 

palavras, afirmamos que é o sentimento restivo aquele que, por primeiro, nos ensina o que 

seria uma violação. O modo de ver habitual, que é uma abstração superficial de estados 

desenvolvidos da justiça, é continuamente tentado a inverter a verdadeira relação e apresentar 

uma concepção de justiça, ela mesma produzida, como 

sendo o fundamento da necessidade de retribuição. A opinião comum confere validade à ideia 

de que nossos sentimentos manifestam sua indignação diante da injustiça porque nós sabemos 

que sofremos uma injustiça e, por decorrência, em função da primazia do conhecimento sobre 

o sentimento, não poderíamos concluir o contrário, ou seja, colocar a ocorrência da sensação 

de indignação no lugar do caráter injusto daquilo que nos sucedeu. A despeito de toda suposta 

semelhança, tais pensamentos não se encontram em nossa teoria, que segue num sentido 

oposto, pois eles se relacionam a um estado no qual o fundamento elementar do impulso de 

vingança já se encontra esboçado a partir da mediação do entendimento em um sistema bem 

organizado do conceito de justiça. Em tal sistema, a sensação imediata é frequentemente 

obtida em contradição com os seus produtos próprios, os quais derivam dos mediadores de 

compreensão característicos desse sistema, e por isso não pode mais ter validade a proposição 

de que o sentimento 

imediato elementar seria aquele que ensina o que é a justiça. Além disso, como os conceitos 

de justiça desenvolvidos e refinados são precisamente um meio para elevar a um alto grau a 

medida bruta dos sentimentos primitivos e naturalmente vigorosos, torna-se possível, com 

razão, afirmar que muitas vezes o juízo sobre a ilegalidade seria o único fundamento para a 

emergência do sentimento reativo. Todas essas circunstâncias, contudo, não fecham sequer 

minimamente as portas à verdade de nossa proposição, de que o impulso seria o primeiro, e a 

ideia, a segunda, e de que o sentimento de vingança seria o fundamento sobre o qual repousa a 

grande construção de todo o nosso conceito de justiça. Se o entendimento encontrou meios de 

tornar perceptíveis coisas que os olhos desarmados não percebem, nem por isso o olho deixa 

de ser o alicerce último de toda visão. Nós enxergamos, ao certo, primeiramente, porque 

encontramos condições adequadas para nos apropriarmos dos efeitos de luz sobre os objetos 

de um modo sutil, o que se dá por meio de um órgão natural. Porém a força desse órgão é o 

que permanece sempre e nos capacita para a visão. O mesmo se passa com as emoções, as 

quais, dadas a nós pela natureza, são as mestras em termos de justiça. Nenhum juízo no 

campo da justiça, ou seja, nenhuma decisão sobre o que seria injusto pode ser formada sem a 

ligação a alguma emoção como a sua base material. As proposições que fluíram numa 
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vivacidade primitiva da união dos sentimentos com o entendimento perceptível, podem, mais 

tarde, como regras ensinadas e tornadas habituais, ocultar a sua origem. O olhar mais 

profundo divisa em todo o tecido das ideias de justiça, seja no campo da moral, ou no 

jurídico, apenas o trabalho do sentimento sob a influência orientadora e formadora da 

inteligência. Foi um impulso, uma necessidade que criou esse mundo de ideias no qual a 

nossa consciência se sente tão em casa a ponto de acreditar, para fins de um entendimento 

prático, ser a criadora deles. Originalmente, apenas o ressentimento mostra para o homem em 

quais casos particulares este homem sofre uma violação. O entendimento puro teórico não 

está jamais em condição de decidir sobre o dever de nenhuma justiça, e nem mesmo a 

inteligência, dirigida por motivos práticos, sabe até que ponto ela não se apoia justamente no 

impulso à vingança tomando-o como o conteúdo material de seus juízos. Caso se queira, 

portanto, esclarecer geneticamente os conceitos do direito, deve-se derivá--los no seu 

conjunto daquele impulso fundamental. Deve-se determinar inicialmente as formas mais 

simples de violação para se compreender as conjunturas mais complexas. Ora, a violação 

simples só é um conceito claro, caso se reconheça nitidamente o prejuízo da vontade, ou seja, 

caso ela seja reconhecida na forma de um sentimento. Segue-se, pois, que os derradeiros 

pontos de apoio sobre os quais se assenta a ciência da jurisprudência moral bem como a 

jurídica devem ser os juízos mais simples, cujo conteúdo é dado por meio de um sentimento 

reativo e cuja forma específica é dada pelo entendimento teórico. 

Não seria aqui o lugar de perseguir o nosso princípio de justiça em todos os campos do 

direito objetivo. Em relação ao direito penal, não há qualquer dificuldade para a demonstração 

de que o nosso princípio básico está correto, tão logo se considere que no grupo das 

proposições que se encontram reunidas sob o nome de direito criminal distinguem-se duas 

classes fundamentalmente diferentes de determinações. Uma classe 

relaciona-se com simples conveniências e não possui num sentido preciso nada a ver com a 

justiça; a outra toma em consideração a possibilidade de um homem ser culpado diante do 

outro e diz respeito exclusivamente à violação produzida por hostilidade. Para o conteúdo 

dessa última o nosso princípio é, pois, a única explicação satisfatória. 

Em campos que não pertencem ao direito criminal, a aplicabilidade de nosso princípio 

da justiça é menos evidente. Numa primeira observação poder-se-ia acreditar que tal princípio 

não teria nada a ver com o direito civil. Porém sua precisão se comprova justamente por meio 

de uma investigação mais próxima do conceito de justiça em seu conjunto. Além disso, ele 

traz consigo a vantagem de separar de forma precisa nas representações do direito o que de 

fato é um conceito de justiça, e mostrar 
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o seu conteúdo próprio em sua verdadeira essência. Somente na medida em que uma falta de 

respeito ou a perturbação a um estado de coisas ou de relações fosse uma violação, o conceito 

relativo àquele estado ou mais ainda, à ideia de não perturbação de tal estado corresponderia 

ao verdadeiro conceito de justiça. Todas as tentativas de tomar o conceito de justiça de forma 

direta, ou seja, sem a concepção prévia correspondente de injustiça, devem fracassar porque o 

dano hostil é a representação mais primária. Já 

Kant defende o ponto de vista correto, a saber, que a justiça caminharia sempre sobre a 

contenção de violações, porém nunca fixaria uma conduta efetivamente positiva. Em nosso 

princípio, essa consequência se estende para todo o campo do direito na forma mais simples 

possível. O sentimento reativo pressupõe sempre uma perturbação e, por isso, jamais algo 

diferente da contenção de uma violação poderia ser o conteúdo de um conceito de justiça. 

Seria fácil comprovar que, nas relações básicas do direito privado, unicamente o ponto de 

vista de uma violação possível é o que confere às instituições em questão (portanto algo 

relativo à propriedade e ao casamento) o caráter de instituições jurídicas. O mesmo se daria 

com o direito de herança, cuja dedução natural a partir desse ponto de vista oferece, no geral, 

a maior dificuldade, pois ocorre precisamente de forma involuntária tendo em vista situações 

e relacionamentos formados a partir dos princípios comuns das transações e das relações entre 

membros de uma família, cuja contestação ou perturbação deve ser entendida como uma 

violação hostil. Uma apresentação mais clara desse aspecto da aplicabilidade de nosso 

princípio se distanciaria muito de nosso tema de fato. Contudo, o que foi feito até aqui é 

suficiente, se tivemos bom êxito para tornar perceptível por meio de nossas breves 

informações, como a vingança seria o princípio fundamental da teoria da justiça no geral 

(Tradução Antonio Edmilson Paschoal). 

 

Nietzsche – Humano, demasiado humano II – O andarilho e sua sombra 

 

65. Um homem que não quer assenhorear-se de sua ira, de seu amargor e afã de vingança, de 

sua volúpia, e procura se tornar senhor em alguma outra coisa, é tão estúpido como o lavrador 

que cultiva seus campos junto a uma torrente bravia, sem proteger-se dela.  

 

Nietzsche – Genealogia da moral 

 

1. Criar um animal que pode fazer promessas — não é esta a tarefa paradoxal que a natureza 

se impôs, com relação ao homem? Não é este o verdadeiro problema do homem?... O fato de 
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que este problema esteja em grande parte resolvido deve parecer ainda mais notável para 

quem sabe apreciar plenamente a força que atua de modo contrário, a do esquecimento. 

Esquecer não é uma simples vis inertiae [força inercial], como creem os superficiais, mas uma 

força inibidora ativa, positiva no mais rigoroso sentido, graças à qual o que é por nós 

experimentado, vivenciado, em nós acolhido, não penetra mais em nossa consciência, no 

estado de digestão (ao qual poderíamos chamar “assimilação psíquica”), do que todo o 

multiforme processo da nossa nutrição corporal ou “assimilação física”. Fechar 

temporariamente as portas e janelas da consciência; permanecer imperturbado pelo barulho e 

a luta do nosso submundo de órgãos serviçais a cooperar e divergir; um pouco de sossego, um 

pouco de tabula rasa da consciência, para que novamente haja lugar para o novo, sobretudo 

para as funções e os funcionários mais nobres, para o reger, prever, predeterminar (pois nosso 

organismo é disposto hierarquicamente) — eis a utilidade do esquecimento, ativo, como 

disse, espécie de guardião da porta, de zelador da ordem psíquica, da paz, da etiqueta: com o 

que logo se vê que não poderia haver felicidade, jovialidade, esperança, orgulho, presente, 

sem o esquecimento. O homem no qual esse aparelho inibidor é danificado e deixa de 

funcionar pode ser comparado (e não só comparado) a um dispéptico — de nada consegue 

“dar conta”... Precisamente esse animal que necessita esquecer, no qual o esquecer é uma 

força, uma forma de saúde forte, desenvolveu em si uma faculdade oposta, uma memória, 

com cujo auxílio o esquecimento é suspenso em determinados casos — nos casos em que se 

deve prometer: não sendo um simples não-mais-poder-livrar-se da impressão uma vez 

recebida, não a simples indigestão da palavra uma vez empenhada, da qual não conseguimos 

dar conta, mas sim um ativo não-mais-querer-livrar-se, um prosseguir-querendo o já querido, 

uma verdadeira memória da vontade: de modo que entre o primitivo “quero”, “farei”, e a 

verdadeira descarga da vontade, seu ato, todo um mundo de novas e estranhas coisas, 

circunstâncias, mesmo atos de vontade, pode ser resolutamente interposto, sem que assim se 

rompa esta longa cadeia do querer. Mas quanta coisa isto não pressupõe! Para poder dispor de 

tal modo do futuro, o quanto não precisou o homem aprender a distinguir o acontecimento 

casual do necessário, a pensar de maneira causal, a ver e antecipar a coisa distante como 

sendo presente, a estabelecer com segurança o fim e os meios para o fim, a calcular, contar, 

confiar — para isso, quanto não precisou antes tornar-se ele próprio confiável, constante, 

necessário, também para si, na sua própria representação, para poder enfim, como faz quem 

promete, responder por si como porvir! 
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8. O sentimento de culpa, da obrigação pessoal, para retomar o fio de nossa investigação, teve 

origem, como vimos, na mais antiga e primordial relação pessoal, na relação entre comprador 

e vendedor, credor e devedor: foi então que pela primeira vez defrontou-se, mediu-se uma 

pessoa com outra. Não foi ainda encontrado um grau de civilização tão baixo que não exibisse 

algo dessa relação. Estabelecer preços, medir valores, imaginar equivalências, trocar — isso 

ocupou de tal maneira o mais antigo pensamento do homem, que num certo sentido constituiu 

o pensamento: aí se cultivou a mais velha perspicácia, aí se poderia situar o primeiro impulso 

do orgulho humano, seu sentimento de primazia diante dos outros animais. Talvez a nossa 

palavra “Mensch” (manas) expresse ainda algo deste sentimento de si: o homem [Mensch, em 

alemão] designava-se como o ser que mede valores, valora e mede, como “o animal 

avaliador”. Comprar e vender, juntamente com seu aparato psicológico, são mais velhos 

inclusive do que os começos de qualquer forma de organização social ou aliança: foi apenas a 

partir da forma mais rudimentar de direito pessoal que o germinante sentimento de troca, 

contrato, débito [Schuld], direito, obrigação, compensação, foi transposto para os mais toscos 

e incipientes complexos sociais (em sua relação com complexos semelhantes), 

simultaneamente ao hábito de comparar, medir, calcular um poder e outro. O olho estava 

posicionado nessa perspectiva; e com a rude coerência peculiar ao pensamento da mais antiga 

humanidade, pensamento difícil de mover-se, mas inexorável no caminho escolhido, logo se 

chegou à grande generalização: “cada coisa tem seu preço; tudo pode ser pago” — o mais 

velho e ingênuo cânon moral da justiça, o começo de toda “bondade”, toda “equidade”, toda 

“boa vontade”, toda “objetividade” que existe na terra. Nesse primeiro estágio, justiça é a boa 

vontade, entre homens de poder aproximadamente igual, de acomodar-se entre si, de 

“entender-se” mediante um compromisso — e, com relação aos de menor poder, forçá-los a 

um compromisso entre si.   

 

9. Ainda utilizando a medida da pré-história (pré-história, aliás, que sempre está presente, ou 

sempre pode retornar): também a comunidade mantém com seus membros essa importante 

relação básica, a do credor com seus devedores. Vive-se numa comunidade, desfruta-se as 

vantagens de uma comunidade (e que vantagens! por vezes as subestimamos atualmente), 

vive-se protegido, cuidado, em paz e confiança, sem se preocupar com certos abusos e 

hostilidades a que está exposto o homem de fora, o “sem-paz”11 — um alemão entende o que 

Elend, êlend [miséria] significava originalmente —, desde que precisamente em vista desses 

abusos e hostilidades o indivíduo se empenhou e se comprometeu com a comunidade. Que 

sucederá no caso contrário? A comunidade, o credor traído, exigirá pagamento, pode-se ter 
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certeza. O dano imediato é o que menos importa no caso: ainda sem considerar esse dano, o 

criminoso é sobretudo um “infrator”, alguém que quebra a palavra e o contrato com o todo, no 

tocante aos benefícios e comodidades da vida em comum, dos quais ele até então participava. 

O criminoso é um devedor que não só não paga os proveitos e adiantamentos que lhe foram 

concedidos, como inclusive atenta contra o seu credor: daí que ele não apenas será privado de 

todos esses benefícios e vantagens, como é justo — doravante lhe será lembrado o quanto 

valem esses benefícios. A ira do credor prejudicado, a comunidade, o devolve ao estado 

selvagem e fora da lei do qual ele foi até então protegido: afasta-o de si — toda espécie de 

hostilidade poderá então se abater sobre ele. O “castigo”, nesse nível dos costumes, é 

simplesmente a cópia, mimus [reprodução] do comportamento normal perante o inimigo 

odiado, desarmado, prostrado, que perdeu não só qualquer direito e proteção, mas também 

qualquer esperança de graça; ou seja, é o direito de guerra e a celebração do Vae victis! [ai dos 

vencidos!] em toda a sua dureza e crueldade — o que explica por que a própria guerra 

(incluindo o sacrifício ritual guerreiro) forneceu todas as formas sob as quais o castigo14 

aparece na história.   

 

10. Aumentando o poder de uma comunidade, ela não mais atribui tanta importância aos 

desvios do indivíduo, porque eles já não podem ser considerados tão subversivos e perigosos 

para a existência do todo: o malfeitor não é mais “privado da paz” e expulso, a ira coletiva já 

não pode se descarregar livremente sobre ele — pelo contrário, a partir de então ele é 

cuidadosamente defendido e abrigado pelo todo, protegido em especial da cólera dos que 

prejudicou diretamente. O acerto com as vítimas imediatas da ofensa; o esforço de 

circunscrever o caso e evitar maior participação e inquietação; as tentativas de achar 

equivalentes e acomodar a questão (compositio); sobretudo a vontade cada vez mais firme de 

considerar toda infração resgatável de algum modo, e assim isolar, ao menos em certa 

medida, o criminoso de seu ato — estes são os traços que marcaram cada vez mais 

nitidamente a evolução posterior do direito penal. Se crescem o poder e a consciência de si de 

uma comunidade, torna-se mais suave o direito penal; se há enfraquecimento dessa 

comunidade, e ela corre grave perigo, formas mais duras desse direito voltam a se manifestar. 

O “credor” se torna sempre mais humano, na medida em que se torna mais rico; e o quanto de 

injúria ele pode suportar sem sofrer é, por fim, a própria medida de sua riqueza. Não é 

inconcebível uma sociedade com tal consciência de poder que se permitisse o seu mais nobre 

luxo: deixar impunes os seus ofensores. “Que me importam meus parasitas?”, diria ela. “Eles 

podem viver e prosperar — sou forte o bastante para isso!”... A justiça, que iniciou com “tudo 
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é resgatável, tudo tem que ser pago”, termina por fazer vista grossa e deixar escapar os 

insolventes — termina como toda coisa boa sobre a terra, suprimindo a si mesma. A 

autossupressão da justiça: sabemos com que belo nome ela se apresenta — graça; ela 

permanece, como é óbvio, privilégio do poderoso, ou melhor, o seu “além do direito”. 

 

11. — Agora uma palavra negativa sobre as tentativas recentes de buscar a origem da justiça 

num terreno bem diverso — o do ressentimento. Antes direi no ouvido dos psicólogos, 

supondo que desejem algum dia estudar de perto o ressentimento: hoje esta planta floresce do 

modo mais esplêndido entre os anarquistas e antissemitas, aliás onde sempre floresceu, na 

sombra, como a violeta, embora com outro cheiro. E como do que é igual sempre brotarão 

iguais, não surpreende ver surgir, precisamente desses círculos, tentativas como já houve 

bastantes — de sacralizar a vingança sob o nome de justiça — como se no fundo a justiça 

fosse apenas uma evolução do sentimento de estar-ferido — e depois promover, com a 

vingança, todos os afetos reativos. Quanto a este último ponto, eu não teria em absoluto o que 

objetar: tendo em vista o problema biológico no seu todo (em relação ao qual o valor desses 

afetos foi até hoje subestimado), isto me pareceria até mesmo um mérito. O que gostaria de 

sublinhar é a circunstância de que essa nova nuance de equidade científica (em favor do ódio, 

do despeito, da inveja, da suspeita, do rancor, da vingança) nasce do próprio espírito do 

ressentimento. Pois essa “equidade científica” de pronto se detém e dá lugar a inflexões de 

parcialidade e inimizade mortal, quando se trata de um outro grupo de afetos que são, me 

parece, de valor biológico bem mais elevado que os reativos, e portanto mereceriam ser 

cientificamente avaliados e muito estimados: os afetos propriamente ativos, como a ânsia de 

domínio, a sede de posse, e outros assim. (E. Dühring, Valor da vida, Curso de filosofia, e no 

fundo em todas as suas obras.) Apenas isto a dizer contra essa tendência em geral; mas quanto 

à afirmação específica de Dühring, de que a nascente da justiça se acha no terreno do 

sentimento reativo, é preciso, em prol da verdade, contrapor-lhe bruscamente a afirmação 

inversa: o último terreno conquistado pelo espírito da justiça é o do sentimento reativo! 

Quando realmente acontece de o homem justo ser justo até mesmo com os que o prejudicam 

(e não apenas frio, comedido, distante, indiferente: ser justo é sempre uma atitude positiva), 

quando a elevada, clara, branda e também profunda objetividade do olho justo, do olho que 

julga, não se turva sequer sob o assalto da injúria pessoal, da derrisão e da calúnia, isto é sinal 

de perfeição e suprema mestria — algo, inclusive, que prudentemente não se deve esperar, em 

que não se deve facilmente acreditar. De ordinário, mesmo para as mais íntegras pessoas basta 

uma pequena dose de agressão, malícia, insinuação, para lhes fazer o sangue subir aos olhos e 
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a imparcialidade sair dos olhos. O homem ativo, violento, excessivo, está sempre bem mais 

próximo da justiça que o homem reativo; pois ele não necessita em absoluto avaliar seu objeto 

de modo falso e parcial, como faz, como tem que fazer o homem reativo. Efetivamente por 

isso o homem agressivo, como o mais forte, nobre, corajoso, em todas as épocas possuiu o 

olho mais livre, a consciência melhor: inversamente, já se sabe quem carrega na consciência a 

invenção da “má consciência” — o homem do ressentimento! Afinal, consultemos a história: 

a qual esfera sempre pertenceu até agora a administração do direito, e também a própria 

exigência de direito? À esfera dos homens reativos, talvez? Absolutamente não; mas sim à 

dos ativos, fortes, espontâneos, agressivos. Historicamente considerado, o direito representa 

— seja dito para desgosto do já mencionado agitador (o qual faz ele mesmo esta confissão: “a 

doutrina da vingança atravessa, como um fio vermelho da justiça, todos os meus trabalhos e 

meus esforços”) — justamente a luta contra os sentimentos reativos, a guerra que lhes fazem 

os poderes ativos e agressivos, que utilizam parte de sua força para conter os desregramentos 

do pathos reativo e impor um acordo. Em toda parte onde se exerce e se mantém a justiça, 

vemos um poder mais forte que busca meios de pôr fim, entre os mais fracos a ele 

subordinados (grupos ou indivíduos), ao insensato influxo do ressentimento, seja retirando 

das mãos da vingança o objeto do ressentimento, seja colocando em lugar da vingança a luta 

contra os inimigos da paz e da ordem, seja imaginando, sugerindo ou mesmo forçando 

compromissos, seja elevando certos equivalentes de prejuízos à categoria de norma, à qual de 

uma vez por todas passa a ser dirigido o ressentimento. Mas o decisivo no que a autoridade 

suprema faz e impõe contra a vigência dos sentimentos de reação e rancor — o que faz 

sempre, tão logo se sente forte o bastante —, é a instituição da lei, a declaração imperativa 

sobre o que a seus olhos é permitido, justo, e proibido, injusto: após a instituição da lei, ao 

tratar abusos e atos arbitrários de indivíduos ou grupos inteiros como ofensas à lei, como 

revoltas contra a autoridade mesma, ela desvia os sentimentos dos seus subordinados do dano 

imediato causado por tais ofensas, e assim consegue afinal o oposto do que deseja a vingança, 

a qual enxerga e faz valer somente o ponto de vista do prejudicado —: daí em diante o olho é 

treinado para uma avaliação sempre mais impessoal do ato, até mesmo o olho do prejudicado 

(mas este por último, como já se observou). — Segue-se que “justo” e “injusto” existem 

apenas a partir da instituição da lei (e não, como quer Dühring, a partir do ato ofensivo). Falar 

de justo e injusto em si carece de qualquer sentido; em si, ofender, violentar, explorar, destruir 

não pode naturalmente ser algo “injusto”, na medida em que essencialmente, isto é, em suas 

funções básicas, a vida atua ofendendo, violentando, explorando, destruindo, não podendo 

sequer ser concebida sem esse caráter. É preciso mesmo admitir algo ainda mais grave: que, 
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do mais alto ponto de vista biológico, os estados de direito não podem senão ser estados de 

exceção, enquanto restrições parciais da vontade de vida que visa o poder, a cujos fins gerais 

se subordinam enquanto meios particulares: a saber, como meios para criar maiores unidades 

de poder. Uma ordem de direito concebida como geral e soberana, não como meio na luta 

entre complexos de poder, mas como meio contra toda luta, mais ou menos segundo o clichê 

comunista de Dühring, de que toda vontade deve considerar toda outra vontade como igual, 

seria um princípio hostil à vida, uma ordem destruidora e desagregadora do homem, um 

atentado ao futuro do homem, um sinal de cansaço, um caminho sinuoso para o nada. — 
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Capítulo 5 – Superman e Batman – “Os Melhores do Mundo” – e a Virtude da Amizade 

em Aristóteles 

 

A longeva amizade entre Batman e Superman 

 

 O jovem Bruce Wayne, único herdeiro da fortuna de sua família, testemunhou, aos 

oito anos, o assassinato de seus pais. Ele dedicou sua juventude no aperfeiçoamento de suas 

habilidades físicas e mentais para se tornar um vingador, pois ele jurou combater a 

criminalidade que ceifou a vida de seus entes queridos. No início de sua vida adulta, Bruce 

Wayne adotou o símbolo do Morcego como vestimenta para combater traficantes, mafiosos e 

uma vasta galeria de vilões psicóticos como o Coringa, Hera Venenosa, Sr. Frio, Zsasz, 

Pinguim e tantos outros. Batman é um herói sombrio, que usa métodos taciturnos para inspirar 

o medo no coração dos criminosos de Gotham City, a cidade mais lúgubre da América. 

Apesar de todas as suas habilidades de detetive, artista marcial e estrategista, Batman é apenas 

um humano, que conta com poucos colaboradores e de um amplo arsenal de equipamentos e 

armas, financiados pela fortuna Wayne.  

 
Imagem extraída de Batman – O longo dia das Bruxas de Jeph 

Loeb e Tim Sale, história que retrata a essência do personagem.  

 

 Vindo do moribundo planeta Krypton, o bebê Kal-El foi encontrado na Terra por um 

pacato casal do Kansas, que criou o menino como se fosse seu filho. Clark Kent deixou 

Smallville para morar em Metrópolis, a mais reluzente cidade dos Estados Unidos. O Sol 

amarelo da terra confere a Clark um imenso superpoder, fazendo dele um deus olímpico, 
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capaz de voar, emitir raios de calor pelos olhos, super-velocidade, super-audição, visão de 

raio X, e imbuído de uma força capaz de mover montanhas. 

Adotando o “S” em seu peito, que no planeta Krypton é, ao mesmo tempo, o símbolo 

da família El e a insígnia da Esperança, Clark Kent passa a usar seus superpoderes para 

defender a população da Terra de supercriminosos, alienígenas conquistadores, seres 

interdimensionais e cientistas inescrupulosos, vilões como Parasita, Metallo, Brainiac, 

Mongul, Darkseid e Lex Luthor. Rapidamente, ele foi chamado de Superman e se tornou o 

herói mais amado do Planeta, por inspirar esperança.  

 
Imagem extraída da história Grandes Astros Superman, de Grant Morrison e Frank Quitley. Essa história 

é uma ode ao personagem e retrata a essência do heroísmo e bondade do Superman 

 

 Superman foi o primeiro super-herói, ele representou uma reviravolta nos personagens 

de quadrinhos da época, os personagens pulp, que eram concebidos para tiras de jornais. 

Criado por Jerry Siegel (1914 – 1992) e Joe Shuster (1914 – 1992), o personagem fez sua 

estreia em Action Comics # 1, de 1938, mas o personagem vinha sendo desenvolvido por seus 

criadores desde 1933. O enorme sucesso do Superman fez com que Bob Kane (1915 – 1998) e 

Bill Finger (1914 – 1974) concebessem a criação de um personagem mais sombrio, e Batman 

fez sua estreia em Detective Comics # 27, de 1939.  

  A história das Histórias em Quadrinhos é dividida em Eras que refletem as Eras da 

Mitologia Grega. A Era de Ouro (1938 – 1954/55) se iniciou com a estreia do Superman, e 

esse período é marcado pelos primeiros super-heróis que combatiam o crime e a ameaça 

nazista, e embora os roteiros da época possam ser bastante simplistas, os temas abordados 

eram instigantes porque tratavam de criminalidade, violência contra a mulher, políticos 

corruptos e a ameaça do nazismo. 
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A Era de Prata (1956 – 1969) nasceu devido à forte influência da ciência da época e no 

fascínio que a ficção científica exercia, as histórias passaram a ter uma tonalidade mais 

fantástica, robôs gigantes, alienígenas e monstros figuraram como ameaças. Nesse período, as 

equipes de super-heróis surgiram com grande sucesso e o grande êxito do Homem-Aranha 

estabeleceu o estilo Marvel de quadrinhos, porém, o Comics Code – um código do que era 

moralmente permitido e proibido –  minou a criatividade das histórias impedindo-as de 

abordar temas mais controversos. 

 

 
 

Na Era de Prata os temas da ficção 

científica como viagens no tempo, 

teletransporte e a exploração do 

espaço davam a tonalidade das 

histórias.  

O Quarteto Fantástico da Marvel 

sintetiza os ideais da ciência 

transpostos para a fantasia dos 

quadrinhos típicos da Era de Prata. 

 

 

A Era de Bronze (1970 – 1985) é marcada pela inserção de temas mais adultos nas 

histórias, como as drogas, racismo, machismo e problemas sociais. Havia um certo 

pessimismo na Era de Bronze que se contrastava bastante com o otimismo da Era de Prata, 

pois as fraquezas e limitações dos heróis foram exploradas como nunca antes. 
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A revista Green Lantern # 85 de 1971 

apresentou o sidekick Ricardito como 

um dependente químico. O tema das 

drogas era evitado, na época, por 

causa do Comics Code. 

 

A revista Giant Size X-men # 1 de 

1975 trouxe uma nova geração da 

equipe mutante, marcada pelo 

multiculturalismo e tematizando 

ainda mais a questão do 

preconceito.  

 

A Era Moderna (1985 – até hoje) deu continuidade à inserção de temas sociais e 

políticos por meio de Romances Gráficos nos quais os Super-Heróis eram os protagonistas. 

Nesta época, o gênero quadrinhos se desmembrou da literatura infanto-juvenil para se 

constituir como a Nona Arte, e selos e editoras autorais marcaram a exploração das 

potencialidades dos Quadrinhos (imagem, palavra e cor). 

  
A minissérie Crisis on Infinite Earths, 

publicada entre 1985 e 1986, marca o 

início da Era Moderna dos Quadrinhos. 

A partir desta época os Quadrinhos 

deixaram de se destinar 

Wathcmen de Alan Moore e Dave 

Gibbons foi um marco na recepção dos 

quadrinhos. A história mostra como 

seria a vida americana se os heróis 

realmente existissem.  
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preferencialmente às crianças para se 

voltar para o público jovem e adulto. 

 

 

 Na década de 40, durante a Era de Ouro, cada personagem atuava em sua revista 

própria, pois não havia comunicação entre os artistas e editores, cada grupo era responsável 

por elaborar e desenvolver sua própria revista, e Superman e Batman não apareciam juntos, a 

não ser em duas revistas da Sociedade da Justiça, em que são mencionados como membros 

reserva. A revista World’s Fair Comics de 1940, lançada por ocasião da famosa Feira 

Mundial de Nova Iorque, trouxe em sua capa Batman e Robin junto com o Superman, numa 

antologia de histórias já publicadas nas revistas mensais dos personagens. Em 1950, a revista 

Action Comics # 76 publicou a história “A equipe mais Poderosa do Mundo” (The World’s 

Mightiest Team), ocorreu o primeiro crossover das histórias em quadrinhos: Superman e 

Batman se encontraram. A trama da história é bastante simples, Clark Kent e Bruce Wayne 

estão hospedados no mesmo cruzeiro, e descobrem a identidade secreta um do outro e se 

unem para salvar Lois Lane. Ao final da história eles firmam uma amizade, que será mantida 

durante toda a Era de Prata.  

 Ainda em 1941, na Era de Ouro, a DC Comics lançou a revista World’s Finest 

Comics, numa tradução livre “Os Melhores Quadrinhos do Mundo”, que adotou o formato de 

antologias, ainda que Batman e Superman dividissem as capas, as histórias eram 

republicações de histórias selecionadas das revistas mensais dos personagens. Esse formato de 

antologias durou 70 edições e perpassou a Era de Ouro.  

 
Página interna de Superman # 76. Os heróis descobrem a 

identidade secreta um do outro por acidente e passam a trabalhar 

juntos. A simplicidade narrativa foi uma marca da Era de Prata.  
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 Em 1954, já no início da Era de Prata, a DC Comics reformula a proposta da revista 

World’s Finest Comics, em menos páginas, preço reduzido e publicando histórias inéditas de 

Batman e Superman, mas dessa vez se tratavam de histórias protagonizadas por ambos 

personagens, que formaram uma dupla que não se associava tão somente para combater o 

crime, eles foram retratados durante dezesseis anos consecutivos na revista como o melhor 

amigo um do outro. 

Durante esse período Batman e Superman combateram inimigos ao mesmo tempo em 

que estreitavam sua amizade, eles chegaram até a presentear um ao outro com as chaves de 

suas bases secretas: Batman ganhou a chave da Fortaleza da Solidão, lar do Superman na 

Antártida, e Superman ganhou a chave da Batcaverna, o esconderijo do Homem Morcego. As 

histórias da World’s Finest Comics não tinham impacto nas revistas mensais de cada 

personagem, funcionavam numa cronologia própria, e eram marcadas por uma simplicidade 

narrativa própria da Era de Prata, assim como de uma fantasia infantil.  

 

A mudança da relação entre Batman e Superman – de amigos para colaboradores  

 

 A amizade entre Superman e Batman, estabelecida durante a Era de Prata perdurou 

durante a Era de Bronze, mas teve seu status alterado na Era Moderna, com a reconstrução da 

cronologia da DC após o evento Crise nas Infinitas Terras, no qual o multiverso DC foi 

unificado, a relação entre Batman e Superman passou a ser explorada a partir do contraste 

entre os personagens, e a antiga amizade foi substituída por uma relação nem sempre 

respeitosa, visto que muitas histórias retrataram confrontos entre heróis. Esse novo paradigma 

da relação Batman/Superman foi levado ao ápice na minissérie Batman – O Cavaleiro das 

Trevas (Batman – The Dark Kignight Returns) (1986) de Frank Miller, na qual Batman e 

Superman tem uma luta decisiva.  
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No Pós-Crise a relação entre Superman e Batman 

começou tensa na edição # 3 de Man of Steel (1986), de 

John Byrne, minissérie que estabeleceu o canône do 

Superman para os próximos anos.  

Na minissérie “Batman – the Dark 

Knight Returns” o confront entre 

Batman e Superman foi marcante. 

 

 

 A história de Miller explorou bastante as diferenças ideológicas entre os personagens, 

com um certo demérito para Superman, que é retratado como fantoche do Governo 

Americano. O filme Batman Vs Superman: A Origem da Justiça (2016) de Zack Snyder, 

colocou os heróis frente a frente num super confronto.   

 

 

A virtude em Aristóteles 

 

 No livro Ética a Nicômaco, escrito dirigido ao seu filho, Aristóteles  (384 – 322 a.C.) 

se pergunta por aquilo que os homens e as mulheres em todos os tempos anseiam. E a 

resposta é a felicidade, tão sonhada por todos. Mas o que pode tornar a vida humana feliz? 

Para Aristóteles, a conquista de bens materiais e situações prazerosas podem despertar 

sensações boas, contudo, não podem ser transformadas em sinônimos de felicidade, porque 

elas são volúveis, subjetivas e podem não ser alcançadas ou facilmente perdidas. 
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Em grego a palavra felicidade – eudaímonia – não é um simples contentamento com 

as coisas ou com momentos passageiros, mas a concepção clássica de felicidade tem um 

sentido mais radical, de realização humana, de se chegar às potencialidades positivas do ser 

humano.  

Para Aristóteles, a felicidade não algo que se possa objetivar, mas é a consequência de 

uma vida bem vivida, algo que se atinge naturalmente por meio de uma vida assumida de 

forma honesta, verdadeira e com a intenção de se atingir o melhor que o humano pode 

oferecer.  

A felicidade, segundo o filósofo, está relacionada a uma vida virtuosa. Primeiramente, 

vamos nos perguntar sobre o que é virtude em geral. Virtude, em grego – areté –, significa a 

disposição de caráter de fazer algo de forma plena, excelente. Assim, uma padeira virtuosa é 

aquela que imprime sua virtude no pão e faz pães excelentes, que demonstram toda a virtude 

das mãos que o fizeram. Ser capaz de fazer pães excelentes não é algo que se adquire da noite 

para o dia, é preciso fazer pães com regularidade, de modo que a padeira se aprimore até o 

ponto de ser virtuosa. Para Aristóteles, a virtude á algo que se conquista com o hábito, com a 

repetição constante de fazer o melhor possível. 

O mesmo raciocínio pode ser feito em relação às virtudes morais. A virtude da justiça, 

por exemplo, se adquire com a prática repetida de atos justos e honestos, de modo que o 

caráter do homem se molda de acordo com a justiça.  

Nas palavras do próprio Aristóteles: "A virtude moral é uma consequência do hábito. 

Nós nos tornamos os que fazemos repetidamente. Ou seja: nós nos tornamos justos ao 

praticarmos atos justos, controlados ao praticarmos atos de autocontrole, corajosos ao 

praticarmos atos de bravura”.  

As virtudes não são aprendidas teoricamente, ao se ouvir falar sobre elas. As virtudes 

são aprendidas com sua prática, primeiramente por imitação, depois com maior autonomia até 

o ponto em que a pessoa adquire o hábito de agir de forma virtuosa.  

Aristóteles descreve uma série de virtudes que são desejáveis para elevar o ser 

humano: temperança, coragem, liberalidade, magnificência, respeito próprio, gentileza, 

modéstia, amizade, justa apreciação, justa indignação.  

A ética, no entanto, não é uma ciência exata, pois os acontecimentos e situações são 

sempre diferentes uns dos outros, e o que pode ser virtude numa situação pode não ser virtude 

numa situação totalmente diferente. Mas como, então, descobrir a virtude? 
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Segundo Aristóteles, por meio da capacidade racional que todos os homens e mulheres 

têm de pensar e refletir. Com a maturidade, nós adquirimos a sabedoria prática, em grego – 

phrónesis.  

Os seres humanos, por meio da sabedoria prática, são capazes de deliberar como 

alcançar a virtude nas situações práticas da vida. A sabedoria prática procura a virtude 

afastando-se dos vícios, que são atos que causam prejuízo e degeneração.  De acordo com 

Aristóteles, há dois tipos de vícios: os vícios por falta e os vícios por excesso.  

É fácil imaginar que a falta de virtude seja algo ruim, mas pensar que o excesso de 

uma virtude seja prejudicial não é algo muito intuitivo. Basta pensar: a coragem é uma 

virtude, sua falta é a covardia, mas o excesso de coragem também não é algo bom, porque a 

coragem em demasia decai num vício por excesso, a temeridade. 

A virtude é um meio-termo (ou mediania, justo meio, boa medida, equilíbrio), entre os 

vícios. E a razão prática é capaz de encontrar o meio-termo de uma ação virtuosa no interior 

de uma situação concreta, e impelir a ação segundo o caráter.  

 

 

Quadro das Virtudes Morais 

 

Vício por falta Virtude Vício por excesso 

Covardia Coragem Temeridade 

Avareza Liberalidade Prodigalidade 

Humildade Modéstia Vaidade 

Timidez Respeito próprio Vulgaridade 

Razão 
prática 

Analisa a situação 
concreta 

Impele a ação virtuosa de 
acordo com o caráter 
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Indiferença Gentileza Irascibilidade 

Maledicência Justa apreciação Inveja 

 

 

A Virtude da Amizade em Aristóteles 

 

Na Ética a Nicômaco, Aristóteles afirma que uma vida virtuosa e, portanto, feliz 

necessita de amigos. É impossível ao ser humano viver sem estabelecer laços com seus pares, 

todavia, há amizades que não são boas para a vida moral do indivíduo, enquanto que há um 

tipo de amizade desejável moralmente, a amizade ética. Vamos começar distinguido dois 

tipos de amizade que não são boas para o desenvolvimento moral.    

A amizade por prazer – muito comum entre os jovens, é o consórcio entre amigos cujo 

centro é a alegria e o prazer proporcionado pela união, todavia, não há um interesse moral na 

pessoa do outro, mas apenas no prazer proporcionado pela companhia. A amizade por 

utilidade – frequente entre adultos e idosos – se dá quando a aproximação não acontece pela 

afinidade e pela parceria entre as pessoas, mas pelo interesse em torno daquilo que o outro 

pode oferecer. No entanto, quando cessa o benefício, a amizade também se encerra, pois os 

laços que uniam as pessoas não eram verdadeiros.  

      Entre as pessoas que buscam se formar no caminho das virtudes, segundo Aristóteles, 

acontece a amizade verdadeira, pois o centro dessa amizade é o mútuo enriquecimento moral, 

além de que entre amigos verdadeiros há também alegria e utilidade, mas estas são 

consequências da amizade. Na amizade virtuosa, os amigos se auxiliam, se exortam e 

oferecem auxílio um ao outro. A amizade virtuosa é uma espécie de amor, por isso ela é rara e 

não envolve muitas pessoas, sendo uma relação mais restrita.  

 

Considerações Finais 

 

 Durante décadas a relação entre Superman e Batman foi construída em torno dos laços 

da amizade, a ponto de serem retratados como o melhor amigo um do outro. As contrastantes 

diferenças entre os personagens serviu como ferramenta para enriquecer a relação entre eles: 

enquanto Superman combate superseres e alienígenas, Batman luta contra mafiosos e 

criminosos urbanos; Superman age como um símbolo de esperança para os cidadãos comuns, 

Batman gera o medo no corações dos criminosos; Superman é um alienígena que adotou a 
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Terra como lar e possui uma humanidade muito sensível; Batman é um humano frio, que se 

relaciona com certa indiferença com a maior parte das pessoas. Apesar de todas essas 

diferenças, Superman e Batman possuem a mesma dedicação em proteger as pessoas e 

aprenderam a confiar um no outro. 

 A virtude da Amizade, como delineada por Aristóteles, só é possível entre pessoas que 

moralmente buscam o mesmo objetivo e, por isso, servem de auxílio uma para outra. O amigo 

virtuoso é aquele que ajuda, ampara, induz alegrias e compartilha bons momentos com o 

outro. Essa amizade não é prejudicial porque ambos almejam ser pessoas moralmente boas, 

repudiando os vícios e desejam o bem do amigo como o seu próprio bem. Esse tipo de 

amizade, segundo o filósofo, não é algo acidental, mas uma consequência da vida ética e a 

felicidade, bem maior da vida, só é possível quando compartilhada entre amigos.  

 

Para refletir 

 

Atividades didáticas e avaliação 

 

a) Para Aristóteles, a virtude se adquire com a repetição e o hábito a ponto de que com o 

tempo, o caráter do homem é conformado às virtudes que lhe são habituais. O mesmo 

pensamento vale para os vícios, e a assimilação dos vícios configura, dessa forma, um caráter 

vicioso. Cite e comente três exemplos de virtudes e seus respectivos vícios.  

b) O meio-termo, segundo a ética de Aristóteles, indica qual é a ação virtuosa, no 

entanto, o meio-termo não é a metade geométrica ou a metade matemática entre os extremos, 

mas se trata de algo que deve ser encontrado pela deliberação racional da virtude da 

prudência. Indique uma ação que, em certas circunstâncias pode ser virtuosa e em 

circunstâncias diferentes pode ser viciosa, explique o porquê.   

c) A virtude da amizade é essencial no projeto ético de Aristóteles, no entanto, o filósofo 

indica que há outros tipos de amizade que não são propriamente éticas. Quais são elas? Por 

que essas amizades não são éticas? Caracterize a amizade ética pensada por Aristóteles.  

 

Pesquisa e debate 

 

Boa parte dos super-heróis formam duplas ou equipes para combater os vilões, de modo que a 

imagem desses personagens estão intimamente associadas. Dessa forma, Capitão América e 

Bucky, Tex Willer e Kit Carson, Punho de Ferro e Luke Cage e muitas outras duplas formam 
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parcerias célebres, que desde sua criação mantém uma parceria. Pesquise sobre pareceria 

entre personagens fictícios de sua preferência, seja da literatura, dos quadrinhos ou de filmes 

ou seriados, e explique o porquê você julga essa amizade como especial.  

 

Para saber mais 

 

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução de Antonio Jorge de Castro Caeiro. Rio de 

Janeiro: Atlas Editora, 2009. 

  

LEAR, Jonathan. Aristóteles e o desejo de entender. Tradução Lygia Araújo Watanabe. São 

Paulo: Discurso Editora, 2006.  
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Anexo 

 

Aristóteles – Sobre a amizade - Ética a Nicômaco  

 

Livro VIII 

De forma que essas amizades [por utilidade] são apenas acidentais, pois a pessoa 

amada não é amada por ser o homem que é, mas porque proporciona algum bem ou prazer. 

(...) se uma das partes cessa de ser agradável ou útil, a outra deixa de amá-la. 

Os que são amigos por causa da utilidade separam-se quando cessa a vantagem, 

porque não amavam um ao outro, mas apenas o proveito. 

Por conseguinte, quando o que se leva em mira é o prazer ou a utilidade, até os maus 

podem ser amigos uns dos outros, ou os bons podem ser amigos dos maus, ou aquele que não 

é bom nem mau pode ser amigo de qualquer espécie de pessoa; mas por si mesmos, só os 

homens bons podem ser amigos. 

A amizade entre os bons, e só ela, também é invulnerável à calúnia, pois não damos 

ouvidos facilmente às palavras de qualquer a respeito de um homem que durante muito 

tempo submetemos à prova. 

(...) Mal se pode dizer, no entanto que sejam amigos porque não passam os dias 

juntos nem se deleitam na companhia um do outro; e estas são consideradas as maiores 

marcas da amizade. 

Não se pode ser amigo de muitas pessoas no sentido de ter com elas uma amizade 

perfeita, assim como não se pode amar muitas pessoas ao mesmo tempo (pois o amor é, de 

certo modo, um excesso de sentimento e está na sua natureza dirigir-se a uma pessoa só); (...) 

com vistas na utilidade ou no prazer, é possível que muitas pessoas agradem a uma só, pois 

muitas pessoas são úteis ou agradáveis, e tais serviços não exigem muito tempo. 

A amizade que se baseia na utilidade é própria das pessoas de espírito mercantil. 

Já dissemos que o homem bom é ao mesmo tempo útil e agradável; mas um tal 

homem não se torna amigo de quem lhe é superior em posição, a menos que lhe seja superior 

também pela virtude; 

(...) A amizade depende mais do amar do que ser amado, e são os que amam os seus 

amigos que são louvados, o amar parece ser a virtude característica dos amigos, de modo que 

só aqueles que amam na medida justa são amigos duradouros, e só a amizade desses resiste 

ao tempo. 
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A amizade com vistas na utilidade parece ser a que mais facilmente se forma entre 

contrários, como, por exemplo, entre pobre e rico, entre ignorante e letrado; porque um 

homem ambiciona aquilo que lhe falta e dá algo em troca. 

(...) Todas as formas de comunidade são como partes da comunidade política. Por 

exemplo: é tendo em vista alguma vantagem particular que os homens viajam juntos, e a fim 

de proverem alguma coisa necessária à vida; e é por causa da vantagem que a comunidade 

política parece ter-se formado e perdurar, pois esse é o objetivo que os legisladores se 

propõem, e chamam justo o que concorre para a vantagem comum. 

A amizade entre marido e mulher por outro lado, é a mesma que se observa na 

aristocracia, já que está de acordo com a virtude: o melhor recebe maior quinhão de bens e 

cada um recebe o que lhe compete; 

A amizade de irmãos é como a de camaradas, porquanto são iguais e próximos uns 

dos outros pela idade; e tais pessoas, em geral, assemelham-se nos sentimentos e no caráter. 

E também é semelhante a esta a amizade apropriada ao governo timocrático; pois numa tal 

constituição o ideal é serem os cidadãos iguais e eqüitativos, e por isso o governo é assumido 

por turnos numa base de igualdade. 

(...) Embora nas tiranias mal existam a amizade e a justiça, nas democracias elas têm 

uma existência mais plena, pois onde há igualdade entre os cidadãos estes possuem muito em 

comum. 

Entre marido e mulher a amizade parece existir por natureza, pois a espécie humana 

se inclina naturalmente a formar casais - mais do que a formar cidades, já que a família é 

anterior à cidade e mais necessária do que esta, e a reprodução é comum ao homem e aos 

animais. (...) tanto a utilidade como o prazer parecem ser encontrados nessa espécie de 

amizade. Pode ela, no entanto, basear-se também na virtude, se as partes são boas; pois cada 

uma possui a sua virtude própria, e ambas se deleitam nisso. 

As queixas e censuras surgem unicamente ou principalmente nas amizades que se 

baseiam na utilidade, e isso está conforme ao que seria de esperar. Com efeito, os que são 

amigos com base na virtude anseiam por fazer bem um ao outro (pois que isso é uma marca 

de virtude e de amizade), e entre homens que emulam entre si nessas coisas não pode haver 

queixas nem disputas. Ninguém é ofendido por um homem que o ama e lhe faz bem - e, se é 

uma pessoa de nobres sentimentos, vinga-se fazendo bem ao outro. E o homem que supera o 

outro nos serviços prestados não se queixará do seu amigo, visto que obtém aquilo que tinha 

em vista: com efeito, cada um deles deseja o que é bom 
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Mas a amizade que se baseia na utilidade é repleta de queixas; porquanto, como cada 

um se utiliza do outro em seu próprio benefício, sempre querem lucrar na transação, e 

pensam que saíram prejudicados e censuram seus amigos porque não recebem tudo o que 

“necessitam e merecem”. 

(...) Todos os homens ou a maioria deles desejam o que é nobre mas escolhem o que é 

vantajoso; ora, é nobre fazer bem a um outro sem visar a qualquer compensação, mas receber 

benefícios é que é vantajoso. 

(...) De início devemos considerar o homem por quem estamos sendo beneficiados e 

em que termos ele procede, a fim de aceitar o benefício nesses termos, ou então recusá-lo. 

(...) Se a amizade é do tipo que visa à utilidade, certamente a vantagem para o 

beneficiado é a medida, porquanto é ele quem solicita o serviço e o outro o ajuda na 

suposição de que receberá o equivalente. Destarte, a ajuda foi exatamente igual à vantagem 

do beneficiado, o qual, por conseguinte, deve retribuir com o equivalente do que recebeu, ou 

mais (pois isso seria mais nobre). 

Nas amizades que se baseiam na virtude, por outro lado, não surgem queixas, mas o 

propósito do benfeitor é uma espécie de medida; pois no propósito reside o elemento 

essencial da virtude e do caráter.  

 

Livro IX 

Tais incidentes acontecem quando o amante ama o amado com vistas no prazer, 

enquanto o amado ama o amante com vistas na utilidade, e nenhum dos dois possuem as 

qualidades que deles se esperam. Se tais são os objetivos da amizade, esta se dissolve quando 

os dois não obtêm as coisas que constituíam os motivos de seu amor; porquanto nenhum 

deles amava o outro por si mesmo, mas apenas as suas qualidades, e estas não eram 

duradouras. Eis aí por que essas amizades também são passageiras. Mas o amor dos 

caracteres, como dissemos, perdura porque só depende de si mesmo. 

Surgem desentendimentos quando o que as pessoas obtêm é algo diferente daquilo 

que desejam. 

Mas quando não há contrato de serviço, aqueles que renunciam a alguma coisa no 

interesse da outra parte não podem, como dissemos, ser acusados, porquanto essa é a 

natureza da amizade baseada na virtude; e a retribuição lhes deve ser feita de acordo com o 

seu propósito (pois o propósito é o que caracteriza tanto um amigo como a virtude).  

(...) Como acentuamos muitas vezes, as discussões a respeito de sentimentos e ações 

são tão definidas ou indefinidas quanto os seus objetos. 
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A todas as pessoas mais velhas, igualmente, devem ser prestadas as honras que 

convêm à sua idade, erguendo-nos para recebê-las, procurando lugares para elas, etc.; ao 

passo que aos camaradas e amigos devemos dar liberdade de expressar-se e o uso de todas as 

coisas em comum. 

Se são passíveis de reforma, deveríamos antes procurar ajudá-los no que toca ao seu 

caráter ou aos seus bens materiais, tanto mais que isso é melhor e mais característico da 

amizade. 

(...) Como podem continuar amigos se não aprovam as mesmas coisas, nem se 

deleitam ou contristam com as mesmas coisas? 

As relações amigáveis com seu semelhante e as marcas pelas quais são definidas as 

amizades parecem proceder das relações de um homem para consigo mesmo. 

(...) A virtude e o homem bom parecem, como dissemos, ser a medida de todas as 

classes de coisas. 

Logo, como cada uma destas características pertence ao homem bom em relação a si 

mesmo, e ele se relaciona para com o seu amigo como para consigo mesmo (pois o amigo é 

um outro “eu”), pensa-se que a amizade é também um destes atributos, e que aqueles que 

possuem estes atributos são amigos (...). 

Entretanto, os atributos mencionados parecem pertencer à maioria dos homens, por 

deploráveis criaturas que eles sejam. Devemos então dizer que, na medida em que estão 

satisfeitos consigo e se consideram bons, eles participam destes atributos? O certo é que 

nenhum homem radicalmente mau e ímpio os possui ou sequer parece possuí-los. Não se 

pode dizer, tampouco, que as pessoas inferiores os possuam, pois tais pessoas não se 

harmonizam consigo mesmas, e apetecem certas coisas, mas racionalmente desejam outras. 

Isto é verdadeiro, por exemplo, dos incontinentes, que escolhem, em lugar das coisas 

que eles mesmos julgam boas, outras que são agradáveis mas perniciosas; enquanto outras 

pessoas ainda, por covardia e indolência, se esquivam de fazer o que consideram melhor para 

elas próprias. (...) E os maus buscam outras pessoas com quem passar os seus dias e fugir de 

si mesmos; (...) E, não possuindo em si nada de louvável, não sentem nenhum amor por si 

mesmos. Por isso, tais homens tampouco se alegram ou sofrem consigo próprios (...). 

Por estes motivos o homem mau não parece amigavelmente disposto sequer para 

consigo mesmo, uma vez que nele não existe nada digno de amor. De modo que, se ter 

semelhante índole é ser a mais desgraçada das criaturas, devemos envidar todos os esforços 

para evitar a maldade e procurar ser bons, porque só assim poderemos ser amigos de nós 

mesmos e dos outros. 
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A benevolência é uma espécie de relação amigável, mas não se identifica com a 

amizade, pois que tanto podemos senti-la para com pessoas a quem não conhecemos como 

sem que elas próprias o saibam (...). Mas a benevolência não é sequer um sentimento 

amistoso, já que não envolve intensidade ou desejo, enquanto o sentimento de amizade é 

acompanhado desses elementos. Além disso, amizade implica intimidade, enquanto a 

benevolência pode surgir repentinamente, como acontece para com os adversários numa 

competição (...). 

A benevolência parece, pois, ser um começo de amizade, como o prazer dos olhos é o 

começo do amor. Porque ninguém ama se não se deleitou de início com a forma do ser 

amado; mas nem por isso o que se deleita com a forma de um outro o ama: é também preciso 

que sinta a sua falta quando está ausente e que anseie pela sua presença. Do mesmo modo, 

não é possível que duas pessoas sejam amigas se antes não sentiram benevolência uma para 

com a outra, mas pelo simples fato de sentirem benevolência não se pode dizer que sejam 

amigas, porquanto apenas desejam bem ao outro, mas não cooperariam em nada com ele 

nem se dariam ao trabalho de ajudá-lo. 

(...) Uma cidade é unânime quando os homens têm a mesma opinião sobre o que é de 

seu interesse, escolhem as mesmas ações e fazem em comum o que resolveram. 

(...) Há unanimidade (...) apenas quando pensam na mesma coisa nas mesmas mãos, 

por exemplo, quando tanto o povo como os da classe superior desejam que os melhores 

homens governem; porque assim, e só assim, todos alcançarão o que pretendem. 

Com efeito, os credores não têm nenhum sentimento amistoso para com os seus 

devedores, mas apenas desejam vê-los em segurança por causa do que têm a receber deles; 

enquanto os que prestaram um serviço a outrem sentem amizade e amor por aqueles a quem 

serviram, mesmo que estes não lhes sejam de nenhuma utilidade nem jamais possam vir a sê-

lo. 

 (...) Do homem bom também é verdadeiro dizer que pratica muitos atos no interesse 

de seus amigos e de sua pátria, e, se necessário, dá a vida por eles. Com efeito, um tal 

homem de bom grado renuncia à riqueza, às honras e em geral aos bens que são objetos de 

competição, ganhando para si a nobreza, visto que prefere um breve período de intenso 

prazer a uma longa temporada de plácido contentamento, doze meses de vida nobre a longos 

anos de existência prosaica, e uma só ação grande e nobre a muitas ações triviais. (...) Com 

razão, pois, é um homem assim considerado bom, visto que escolhe a nobreza acima de tudo 

(...). 
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Também se discute sobre se o homem feliz necessita ou não de amigos. (...) amigos, 

que são considerados os maiores bens exteriores. 

(...) O homem é um ser político e está em sua natureza o viver em sociedade. 

(...) O homem feliz necessita de amigos. 

 (...) Conviver (...) é considerada como a própria característica da amizade. 

Parece, pois, que convém não procurar ter o maior número possível de amigos, mas 

apenas tantos quantos forem suficientes para os fins do convívio, pois ser um grande amigo 

de muitas pessoas é coisa que se afigura impossível. Por essa mesma razão, não podemos 

amar várias pessoas ao mesmo tempo. O ideal do amor é ser como que um excesso de 

amizade, e isso só se pode sentir por uma pessoa, donde se segue que também só podemos 

sentir uma grande amizade por poucas pessoas. 

Isto parece encontrar confirmação na prática, pois são muito raros os casos de um 

grande número de pessoas que sejam amigas umas das outras no sentido da amizade-

camaradagem, e as amizades famosas dessa espécie são sempre entre duas pessoas. Os que 

têm muitos amigos e mantêm intimidade com eles passam por não ser amigos de ninguém, 

salvo dentro dos limites apropriados a concidadãos (...). Por outro lado, não se pode manter 

com muitas pessoas a espécie de amizade que se baseia na virtude e no caráter de nossos 

amigos, e devemos dar-nos por felizes se encontrarmos uns poucos dessa espécie. 

Necessitamos mais de amigos na prosperidade ou na adversidade? (...) 

Com efeito, a própria presença dos amigos é aprazível tanto na boa como na má 

fortuna, já que nossa dor é menor quando eles a compartilham conosco. 

(...) A presença dos amigos parece encerrar uma mistura de vários fatores. O simples 

fato de vê-los é agradável, especialmente se nos encontramos numa quadra adversa, e torna-

se um salvaguarda contra o pesar (pois um amigo tende a confortar-nos tanto pela sua 

presença como pelas suas palavras, se é uma pessoa de tato, visto conhecer o nosso caráter e 

as coisas que nos agradam ou nos contristam). Mas vê-los sofrer com nossos infortúnios é 

doloroso, pois todos evitam causar dor a seus amigos. Por esse motivo os homens de 

natureza varonil abstêm-se de fazer seus amigos sofrer com eles (...). Mas as mulheres e os 

homens mulheris gostam de ter pessoas condoídas ao seu redor e amam-nas como amigos e 

companheiros de pesar. 

Segundo parece, pois, deveríamos convocar sem demora os nossos amigos a 

compartilhar a nossa ventura (pois as pessoas de caráter benfazejo são nobres), mas hesitar 

em chamá-los nos dias de infortúnio, pois que de nossos males devemos dar-lhes uma parte 

tão pequena quanto possível - donde a frase: “já basta o meu infortúnio”. Acima de tudo, 
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devemos chamar nossos amigos quando eles podem, sem grande trabalho, prestar-nos um 

grande serviço.  

Inversamente, é decoroso acorrer sem ser convidado em auxílio dos que foram 

colhidos pela adversidade (pois é característico de um amigo prestar serviços...) (...); mas 

quando nossos amigos são prósperos não devemos hesitar em compartilhar de suas 

atividades (...), nem nos apressurarmos quando se trata de ser beneficiados por eles: porque 

não é nobre mostrar-se ávido de receber benefícios. 

(...) a amizade dos homens bons é boa porque cresce com o companheirismo. E 

pensa-se que eles se tornam também melhores graças às suas atividades e à boa influência 

que uns têm sobre os outros; pois cada um recebe dos demais o modelo das características 

que aprova - e daí a frase: “(aprender) ações nobres de homens nobres. 
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Capítulo 6 – O mal no universo de O Senhor dos Anéis e no pensamento de Agostinho de 

Hipona 

 

 O professor John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973), mais conhecido como J. R. R. 

Tolkien, é o autor da mais importante obra do gênero literário alta fantasia, tendo concebido o 

mundo fantástico da Terra Média, sua história e sua mitologia, cenário de seus livros.  

 O primeiro livro publicado do universo de Tolkien é O Hobbit: uma jornada 

inesperada (1937), que anos mais tarde foi seguido pela trilogia O Senhor dos Anéis – A 

sociedade do anel (1954), As duas torres (1954) e O retorno do rei (1955). Postumamente 

veio à luz os livros Silmarillion (1977), Contos Inacabados de Númenor e da Terra Média 

(1980) e Os filhos de Húrin (2007), todos organizados pelo filho do autor, Christopher 

Tolkien, a partir de manuscritos. 

 Entre 2001 e 2003 a história de O senhor dos Anéis atingiu o ápice de sua 

popularidade com o lançamento da trilogia nos cinemas sob a direção de Peter Jackson. Cada 

um dos filmes adaptou um livro, obtendo um estrondoso sucesso de bilheteria e de público, 

recebendo 30 indicações de óscares, dos quais recebeu a premiação em 17. 

     

 

     
Os hobbits Merry, Frodo, Sam e Pippin, interpretados por Dominic Monaghan, Elijah Wood, Sean Astin e Billy Boyd. 

Cena de O Retorno do Rei. 
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O elfo Legolas, o humano Aragorn e o anão Gimli, interpretados respectivamente por Orlando Bloom, Viggo 

Mortensen e John Rhys-Davies 

 

 
Os magos Gandalf e Saruman, interpretados por Ian MacKellen e Christopher Lee  

 

O sucesso da trilogia de filmes de O senhor dos anéis levou a Warner Bross, detentora 

dos direitos cinematográficos do universo de Tolkien, a levar para as telas de cinema a 

adaptação do livro O Hobbit: uma Jornada Inesperada, que foi dividido em três filmes, 

novamente dirigidos por Peter Jackson – Uma jornada inesperada (2012), A Desolação de 

Smaug (2013) e A batalha dos Cinco Exércitos (2014). 

 A vida de Tolkien ajuda a compreender sua obra, ele foi um católico fervoroso, um 

estudioso de culturas e mitologias europeias e de seus idiomas, lutou na Primeira Guerra e viu 

seus filhos lutarem na Segunda Guerra Mundial. Tolkien trouxe para sua fantasia elementos 

da mitologia europeia, uma grande inspiração cristã e o estranho fascínio que as guerras 

exercem sobre o imaginário popular.  

 Passaremos a explorar a influência do cristianismo neoplatônico sobre a mitologia da 

Terra Média, para isso tomaremos por base a compilação de textos do Silmarillion, livro que 

explora os mitos criacionistas do universo imaginado por seu autor.  
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O bem e o mal no Universo de O Senhor dos Anéis 

 

 Na mitologia estabelecida em Silmarillion (1977), livro que narra a criação do mundo, 

Tolkien concebe a existência de um Deus bom todo poderoso, Eru Ilúvatar, que criou uma 

primeira geração de deuses os Valar. Cada Valar possuiu uma hoste de seres divinos menores, 

o Maiar. As divindades participaram do grande canto cósmico proferido por Eru Ilúvatar para 

criar o Eä, “o mundo que é”. Melkor é o mais poderoso dos Valar, e movido pela cobiça quis 

governar Eä.  

 Melkor aliciou seguidores, dentre eles o Maiar Mairon, seguidor do deus-ferreiro 

Aulë. Mairon não tinha uma natureza originalmente perversa, mas sob a orientação de Melkor 

adquiriu grande poder. Melkor passou a ser chamado de Morgoth e se tornou o primeiro 

Senhor do Escuro, que foi combatido pelos Valar, pelas raças dos elfos, dos anões e dos 

humanos, todos criados por Eru Ilúvatar. A Primeira Era da Terra Média termina com a 

derrota de Morgoth, todavia, o braço direito de Melkor, Mairon, agora chamado de Sauron, se 

tornou o novo Senhor do Escuro. 

A segunda Era da Terra Média é marcada pelo antagonismo de Sauron aos reinos 

livres da Terra Média, e para realizar seu plano de dominação, o Senhor do Escuro forjou 

dezenove anéis de Poder e deu aos três reis dos Elfos, aos sete reis dos Anões e aos nove reis 

dos Homens. Em segredo, Sauron forjou um anel mestre para escravizar a vontade dos 

portadores dos anéis, contudo, os elfos tomaram conhecimento dos planos de Sauron e 

esconderam os seus anéis. Os anéis dos reis anões potencializaram sua ganância pelas 

riquezas, mas não corromperam suas almas, mas os reis dos Homens foram subvertidos e se 

tornaram marionetes de Sauron. Houve uma aliança entre humanos e elfos, e num cerco 

desesperado a Mordor, onde se localizava a fortaleza de Sauron, o príncipe humano Isildur, 

tomou a espada partida de seu pai, morto por Sauron, e decepou os dedos de Sauron, fazendo 

cair ao chão o Um Anel.  

 Isildur teve a chance de destruir o anel e, com ele, a alma de Sauron. Todavia, o poder 

do anel corrompeu a vontade de Isildur, que anos mais tarde foi morto numa emboscada e 

perdeu o anel do poder num rio. Dois mil anos depois, já na terceira Era da Terra Média, o 

anel foi encontrado por dois Grados, ascendentes dos Hobbits. Sméagol mata seu primo 

Déagol por causa do anel, e por isso foi expulso de seu vilarejo e se escondeu durante décadas 

nas Montanhas Sombrias, sendo transformado pelo poder do anel numa criatura repugnante, 

passando a se chamar Gollum. Numa expedição de anões enviada por Gandalf, um Maiar 

protetor da Terra Média, o hobbit Bilbo Bolseiro encontra o Anel e o guarda para si. Essa 
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expedição não tinha o objetivo de encontrar o um Anel, o hobbit e os anões estavam a 

caminho da Montanha Solitária, o antigo lar dos Anões, que no momento estava sendo 

ocupada pelo dragão Smaug. O livro O Hobbit, narra como o Um Anel passou para as mãos 

de Bilbo, que levou seu achado para sua terra natal, o Condado, onde ficou escondido por 

muitos anos.  

 Por ter colocado grande parte de seu poder e de sua alma no Um Anel, enquanto ele 

existisse Sauron ainda viveria, mesmo sem uma forma física. Sauron recuperou parte de seu 

antigo poder, e em Mordor passou a forjar um exército de Orcs para encontrar o Um Anel e 

levar a cabo seu plano de conquista da Terra Média. A trilogia O Senhor dos Anéis narra 

como uma aliança entre humanos, anões, elfos, sob a liderança de Gandalf, levou o Um Anel 

a Mordor para destruí-lo. O hobbit Frodo, sobrinho de Bilbo, foi o portador do Anel nessa 

jornada, que só pode ser concluída com grande sacrifício e pelo retorno do descente de Isildur, 

Aragorn, que lidera a resistência final dos homens frente aos exércitos de Sauron. O Um Anel 

é destruído e, com ele, toda a maldade de Sauron é dissipada, uma vez que não possuiu um 

catalizador físico capaz de manter sua essência.  

 

O bem e o mal no cristianismo 

 

 O que hoje entendemos por bem e mal no ocidente tem a ver com a concepção cristã 

de Agostinho de Hipona (354 – 430 d.C.), um pensador de uma época remota, do século V 

d.C. Nesta época, o cristianismo estava deixando de ser uma crença confusa para se constituir 

como religião sistematicamente coerente, uma vez que havia sido reconhecida como religião 

oficial do Império Romano. Todavia, havia um grande sincretismo entre cristianismo e outras 

seitas, sendo difícil delimitar a ortodoxia e a heterodoxia do que seria propriamente a fé cristã. 

O próprio Agostinho, de ascendência nobre, foi durante sua juventude, membro do 

maniqueísmo, uma seita de origem persa que tem em Maniqueu seu profeta. Segundo o 

maniqueísmo, o bem e o mal eram duas forças criadoras provenientes, o Princípio Bom seria a 

fonte de todo o bem, enquanto o Princípio Mau seria a fonte de todo mal no mundo, e caberia 

ao homem se afastar das coisas materiais e dos prazeres carnais, fontes de corrupção, por 

meio de uma constante ascese.  

 No cristianismo primitivo, ideias maniqueístas passaram a influenciar o cristianismo, e 

depois de sua conversão e ter se tornado Bispo, Agostinho tinha condições de identificar as 

ideias maniqueístas e combate-las, porque eram contrárias às ideias depuradas da Bíblia. Para 
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estruturar seu pensamento, Agostinho foi buscar a filosofia de Plotino, um neoplatônico que 

concebia a origem do Universo ao Um, o Deus único.  

 
O livro Confissões é a obra mais importante de Agostinho, nesta autobiografia, o autor expõe suas ideias sobre a 

natureza do bem e reflete sobre o mal. 

 

 De acordo com Agostinho, Deus é o criador de todas as coisas no universo, e Deus 

também é onipotente, onisciente, onipresente e sumamente bom. Então de onde viria o mal no 

mundo? Se Deus é bom, ele não pode ser a origem do mal, e se há um outro deus que é fonte 

do mal, então Deus não seria o único deus. Se Deus é onipotente e onisciente, ele poderia 

erradicar o mal e porque não o faz? Se esse pensamento está correto, ele, no mínimo, é 

complacente com a dor e o mal no mundo. Esse problema não possuiu apenas um teor 

intelectual, mas tem implicações morais sérias, pois diz respeito à natureza de Deus e de sua 

atuação no mundo. Para resolver essa questão, Agostinho recorre à narração bíblica do pecado 

original, que seria a tentação de Adão e Eva para trair os desígnios de Deus. O pecado 

original, seria, portanto, o mau uso da liberdade dada por Deus. Um dos predicados do amor é 

a liberdade de correspondência, não é possível amar sob grilhões, para ser verdadeiro o amor 

necessita da liberdade, Deus, portanto, fez os homens livres para corresponder ao seu amor, e 

o afastamento de Deus configura o pecado, a fonte do mal no mundo. 

 Em Agostinho, filosofia e teologia não são conhecimentos distintos, por isso seu 

pensamento sobre a origem do mal possui vieses ao mesmo tempo filosóficos e teológicos. O 

mal pode ser pensado a partir de três perspectivas: metafísico, moral e físico. 

 Não existe uma proveniência metafísica para o mal, o mal não é ser, mas ausência de 

ser, assim como a escuridão é a ausência da luz. O mal não possui sua origem numa entidade 

autônoma, pois somente Deus é criador. O próprio Lúcifer, segundo Agostinho, foi criado por 

Deus como uma criatura boa, sua corrupção se deve ao uso de sua liberdade para trair a Deus. 
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O mundo criado por Deus é perfeito, e aquilo que pode parecer mau no mundo, um defeito, 

visto do ponto de vista cósmico, pensado pelo prisma da harmonia no Universo, desaparece. 

 O mal moral, para Agostinho, é o pecado. A vontade humana tende originalmente para 

Deus e para o bem, contudo, a vontade se desvia para os bens criados e se subverte, 

preferindo os prazeres menores em detrimento do bem maior, que seria o cumprimento da 

vontade divina. A liberdade dada ao homem, intumescida pelos apetites egoístas, se inclina 

para a realização de desejos particulares que afastam os homens da Luz de Deus, levando-os 

ao pecado. Mas a Graça de Deus, proveniente de seu amor pela criação, pode reconciliar o 

pecador por meio da redenção, que já foi conquistada pelo sacrífico salvifíco de Cristo.  

 

 
O pecado original, afresco na Capela Sistina (detalhe). Obra de Michelangelo.  

 

 O mal físico, como os sofrimentos, doenças e a morte, realidade inegáveis no mundo, 

são decorrentes do mal moral. O pecado original trouxe a dor e a morte aos homens, e embora 

as consequências do pecado original não possam ser erradicadas, a reconciliação entre Deus e 

o homem é possível por meio do perdão divino, que é alcançado mediante o arrependimento e 

a conversão.  

 

Considerações finais 

 

 A mitologia criada por Tolkien para o universo de O Senhor dos Anéis possui grandes 

paralelos com a filosofia cristã de Agostinho de Hipona, em ambos autores há somente um 

Princípio criador do Universo e ele é bom, o mal é a ausência de ser e decorre do mau uso do 

livre-arbítrio. Tanto Melkor quanto Lúcifer são criaturas divinas, originariamente boas, cuja 

corrupção se deve à suas ambições pessoais.  

 Os heróis criados por Tolkien, Bilbo, Frodo e Aragorn, são personagens dotados de 

grande determinação interior para superar as tentações que os desviariam de sua jornada, e seu 
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heroísmo é decorrente de suas escolhas corretas e força de vontade inquebrantável em 

permanecer no bem. Essa visão de Tolkien é profundamente inspirada na teologia cristã, que 

tem em Agostinho de Hipona um de seus principais pensadores, foi Agostinho quem primeiro 

concebeu a bondade de Deus como um dado da fé de primeira ordem, e o mau nada mais seria 

do que ausência do bem, e tal escolha pelo mal só é possível por meio do livre-arbítrio 

humano, que decaído pelo pecado original se inclina para as coisas criadas em detrimento do 

criador. O heroísmo da fé, então, é o reconhecimento da bondade de Deus e a renúncia ao 

pecado, aquilo que afasta o homem de seu criador.  

 Há um otimismo religioso, de natureza cristã, na literatura de Tolkien, pois o mal não 

pode terminar vencedor. Há uma escatologia no Universo de Tolkien, o juízo final, comum às 

grandes teologias, encerrará o mal no universo e com ele o fim da história. Muitos séculos 

antes de Tolkien, o cristianismo concebe o juízo final como o encerramento definitivo da 

jornada humana, no qual Deus eliminará o mal e com ele toda a dor e sofrimento. 

 

Para refletir 

 

Atividades didáticas e avaliação 

 

a) Para Agostinho de Hipona, o mal não é compatível com a natureza de Deus, que é o 

sumo bem. Qual é a proveniência do mal para Agostinho? 

b) Quais são os tipos de mal no pensamento de Agostinho? 

c) Qual é a explicação que Agostinho oferece para a predisposição do ser humano ao 

mal? Qual é a solução encontrada pelo pensador. 

 

Pesquisa e debate 

 

 Embora Agostinho tenha se tornado uma grande influência para a constituição do 

pensamento cristão, os princípios maniqueístas ainda persistem, ou seja, há aqueles que 

concebem que ao lado de Deus existe um princípio mau. De acordo com sua experiência de 

vida e com aquilo que você observa, e diante do exposto sobre a proveniência do mal no 

pensamento de Agostinho, qual é a sua opinião sobre o discurso religioso de que o mal é fruto 

da ação do “demônio” no ser humano? Esse discurso é compatível com os princípios 

teológicos da bondade e onipotência de Deus? Quais seriam os objetivos desse discurso? 
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Anexo 

 

Agostinho de Hipona – Confissões 

 

Capítulo IV - O furto das peras. 

 

  É certo, Senhor, que tua lei pune o furto, lei tão arraigada no coração dos homens que 

nem a própria iniquidade pode apagar. Que ladrão há que suporte com paciência que o 

roubem? Nem o rico tolera isto a quem o faz forçado pela indigência. Também eu quis roubar, 

e roubei não forçado pela necessidade, mas por penúria, fastio de justiça e abundância de 

maldade, pois roubei o que tinha em abundância, e muito melhor. Nem me atraía ao furto o 

gozo de seu resultado, mas atraía-me o furto em si, o pecado. Nas imediações de nossa vinha, 

havia uma pereira carregada de frutos, que nem pelo aspecto, nem pelo sabor tinham algo de 

tentador. Alta noite – pois até então ficaríamos jogando nas eiras, de acordo com nosso mau 

costume – dirigimo-nos ao local, eu e alguns jovens malvados, com o fim de sacudi-la e 

colher-lhe os frutos. E levamos grande quantidade deles, não para saboreá-los, mas para jogá-

los aos porcos, embora comêssemos alguns; nosso deleite era fazer o que nos agradava 

justamente pelo fato de ser coisa proibida. Aí está meu coração, Senhor, meu coração que 

olhaste com misericórdia quando se encontrava na profundeza do abismo. Que este meu 

coração te diga agora que era o que ali buscava, para fazer o mal gratuitamente, não tendo 

minha maldade outra razão que a própria maldade. Era hedionda, e eu a amei; amei minha 

morte, amei meu pecado; não o objeto que me fazia cair, mas minha própria queda. Ó torpe 

minha alma, que saltando para fora do santo apoio, te lançavas na morte, não buscando na 

ignomínia senão a própria ignomínia? 

 

Capítulo V - A causa do pecado. 

 

 Todos os corpos formosos, o ouro, a prata, e todos os demais têm, com efeito, seu 

aspecto atraente. No contato carnal intervém grandemente a congruência das partes, e cada 

um dos sentidos percebe nos corpos certa modalidade própria. Também a honra temporal e o 

poder de mandar e dominar têm seu atrativo, de onde nasce o desejo de vingança. Todavia, 

para obtermos estas coisas, não é necessário abandonarmos a ti, nem nos desviar de tua lei. 

Também a vida que aqui vivemos tem seus encantos, por certa beleza que lhe é própria, e pela 

harmonia que tem com as demais belezas terrenas. Cara é, finalmente, a amizade dos homens 
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pela união que une muitas almas com o doce laço do amor. Por todos estes motivos, e outros 

semelhantes, pecamos quando, por propensão imoderada para os bens ínfimos, são 

abandonados os melhores e mais altos, como tu, Senhor, nosso Deus, tua verdade e tua lei. É 

verdade que também esses bens ínfimos têm seus deleites, porém, não como os de Deus, 

criador de todas as coisas, porque nele se deleita o justo, e nele acham suas delicias os retos 

de coração. Portanto, quando indagamos a causa de um crime, não descansamos até averiguar 

qual o apetite dos bens chamados ínfimos, ou que temor de perdê-los foi capaz de provocá-lo. 

Sem dúvida são belos e atraentes, embora, comparados com os bens superiores e beatíficos, 

sejam abjetos e desprezíveis. Alguém comete um homicídio. Por que? Porque desejou a 

esposa do morto, ou suas terras, ou porque quis roubar alguma coisa, ou então, ferido, ardeu 

em desejos de vingança. Por acaso cometeria o crime sem motivo, apenas pelo gosto de 

matar? Quem pode acreditar em semelhante coisa? Mesmo de Catilina, homem sem entranhas 

e muito cruel, de quem se disse que era mau e cruel sem razão, acrescenta o historiador um 

motivo: “Para que a ociosidade não embotasse suas mãos e sentimento”. Todavia, se 

indagares porque agia assim, dir-te-ei que mediante o exercício de crimes, depois de tomada a 

cidade, conseguisse honras, poderes e riquezas, libertando-se do medo das leis e das 

dificuldades da vida, causados pela pobreza de seu patrimônio e a consciência de seus crimes. 

Logo, nem o próprio Catilina amava seus crimes, mas aquilo por cujo motivo os cometia. 

 

Capítulo VI - O crime gratuito. 

 

 Que amei, então, em ti, ó meu furto, crime noturno dos meus dezesseis anos? Não 

eras belo, já que eras furto. Mas, por acaso és algo para que eu fale contigo? Belas eram as 

peras que roubamos, por serem criaturas tuas, ó formosíssimo Criador de todas as coisas, bom 

Deus, Deus sumo, meu bem e meu verdadeiro bem; belas eram aquelas peras! Porém, não 

eram elas que apeteciam minha alma depravada. Eu as tinha em abundância, e melhores. 

Colhi-as da árvore só para roubar; tanto que, tão logo colhidas, joguei-as fora, saboreando 

nelas apenas a iniquidade, com que me regozijava. Se alguma delas entrou em minha boca, 

somente o crime é que lhe deu sabor. E agora pergunto, meu Deus: que é que me deleitava no 

furto? Pois não encontro nenhuma beleza nele. Já não falo da beleza que reside na justiça e na 

prudência, nem sequer da que resplandece na inteligência do homem, na memória, nos 

sentidos ou na vida vegetativa; nem da que brilha nos magníficos astros em suas órbitas, ou 

na terra e no mar, cheios de criaturas, que nascem para sucederem umas às outras; nem sequer 

da defeituosa e sombria formosura dos vícios enganadores. O orgulho imita a altura; mas só 
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tu, Deus excelso, estás acima de todas as coisas. E a ambição, que busca, senão honras e 

glorias, quanto tu és o único sobre todas as coisas e ser honrado e glorificado eternamente? A 

crueldade dos tiranos quer ser temida; porém, quem há de ser temido senão Deus, a cujo 

poder ninguém, em tempo algum ou lugar, nem por nenhum meio pode subtrair-se e fugir? As 

carícias da volúpia buscam ser correspondidas; porém, não há nada mais carinhoso que tua 

caridade, nem que se ame de modo mais salutar que tua verdade, sobre todas as coisas 

formosa e resplandecente. A curiosidade sugere amor à ciência, enquanto só tu conheces 

plenamente todas as coisas. Até a própria ignorância e estultícia cobrem-se com o nome de 

simplicidade e inocência; das quais não acham nada mais simples do que tu. E que pode haver 

mais inocente do que tu, pois, até mesmo o castigo dos maus lhes vem de seus pecados? A 

indolência gosta do descanso; porém, que repouso seguro pode haver fora do Senhor? O luxo 

gosta de ser chamado de fartura; mas só tu és a plenitude e a abundância inesgotável de eterna 

suavidade. A prodigalidade veste-se com a capa da liberalidade; porém, só tu, és verdadeiro e 

liberalíssimo doador de todos os bens. A avareza quer possuir muitas coisas; porém, só tu as 

possui todas. A inveja litiga acerca de excelências; porém, que há mais excelente do que tu? A 

ira busca a vingança; e que vingança mais justa do que a tua? O temor aborrece as coisas 

repentinas e insólitas, contrárias ao que se ama ou se deseja manter seguro; mas haverá para ti 

algo de novo e repentino? Quem poderá separar de ti o que amas? E onde, senão em ti, se 

encontra inabalável segurança? A tristeza definha com a perda das coisas com que a cobiça se 

deleita, e não quer que se lhe tire nada, como nada pode ser tirado de ti. Assim peca a alma, 

quando se aparta e busca fora de ti o que não pode achar puro e ilibado senão quando se volta 

novamente para ti. Perversamente te imitam todos os que se afastam de ti e se levantam contra 

ti. Porém, mesmo imitando-te, mostram que és o criador de toda criatura e que, portanto, não 

existe lugar onde alguém se possa afastar de ti de modo absoluto. Que amei, então, naquele 

furto, e no que imitei, viciosa e imperfeitamente, a meu Senhor? Acaso foi o gosto de agir 

pela fraude contra a tua lei, já que não o podia fazer por força, simulando, cativo, uma falsa 

liberdade ao fazer impunemente o que estava proibido, imagem tenebrosa de tua onipotência? 

Eis aqui o servo que, fugindo do seu senhor, seguiu uma sombra. Ó podridão! Ó monstro da 

vida e abismo da morte! Como pôde agradar-me o ilícito, e não por outro motivo, senão 

porque era ilícito? 

 

Capítulo VII - Ação de graças. 
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 Como agradecerei ao Senhor por poder recordar todas estas coisas sem que minha 

alma sinta medo algum? Amar-te-ei, Senhor, e dar-te-ei graças, e confessarei teu nome, pois 

me perdoaste tantas e tão execráveis ações. Devo à tua graça e misericórdia teres-me 

dissolvido os pecados como gelo, como também todo o mal que não pratiquei. De fato, de que 

pecados não seria capaz, eu que amei gratuitamente o erro? Confesso que todos já me foram 

perdoados; o mal cometido voluntariamente, e o que deixei de fazer pela tua graça. Quem 

dentre os homens, conhecendo tua fraqueza, poderá atribuir às próprias forças sua castidade e 

inocência para amar-te menos, como se tivesse menor necessidade de tua misericórdia, com a 

qual perdoas os pecados aos que se convertem a ti? Aquele, pois, que, chamado por ti, seguiu 

tua voz e evitou todas estas coisas que lê de mim, e que eu recordo e confesso, não se ria de 

mim por haver sido curado pelo mesmo médico que o preservou de cair enfermo, ou melhor, 

de que adoecesse tanto. Antes, esse deve amar-te tanto e ainda mais do que eu, porque o 

mesmo que me curou de tantas e tão graves enfermidades, esse mesmo o livrou de cair no 

pecado. 

 

Capítulo VIII - O prazer da cumplicidade. 

 

 E que fruto colhi eu, miserável, daquelas ações que agora recordo com rubor? 

Sobretudo daquele furto, em que amei o próprio furto, e nada mais? Nenhum, pois o furto, em 

si nada valia, ficando eu mais miserável com ele. Todavia, é certo que eu sozinho não o teria 

praticado – a julgar pela disposição de meu ânimo na ocasião; - não, de modo algum; eu 

sozinho não o faria. Portanto, apreciei também na ocasião a companhia daqueles com quem o 

cometi. Logo, também é certo que apreciei algo mais além do furto; embora não amasse de 

fato nada mais, pois também essa cumplicidade era nada. Mas, que é esta, na verdade? E 

quem me poderá ensinar, senão o que ilumina meu coração e rasga minhas sombras? De onde 

vem à minha alma a ideia destas indagações, desta discussão e considerações? Se eu então 

amasse as peras que roubei, e quisesse apenas seu desfrute, podia tê-las roubado sozinho, se 

isso bastasse. Poderia fazer a iniquidade pela qual chegaria meu deleite sem necessidade de 

excitar o prurido da minha cobiça com a conivência de almas cúmplices. Porém, como não 

achava deleite algum nas peras, colocava este no próprio pecado, que consistia na companhia 

dos que pecavam comigo. 

 

Capítulo IX - O prazer do pecado. 
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 E que sentimento era aquele de minha alma? Certamente, assaz torpe e eu um 

desgraçado por alimentá-lo. Mas, que era na realidade? E quem há que conheça os pecados? 

Era como um riso, como que a fazer-nos cócegas no coração, provocado por ver que 

enganávamos aos que não suspeitavam de nós tais coisas, e porque sabíamos que haviam de 

detestá-las. Porém, por que me deleitava o não perpetrar sozinho o roubo? Acaso alguém se ri 

facilmente quando está só? Ninguém o faz, é verdade; porém, também é verdade que às vezes 

o riso tenta e vence aos que estão sós, sem que ninguém os veja, quando se oferece aos 

sentidos ou à alma algo extraordinariamente ridículo. Porque a verdade é que eu sozinho 

nunca teria feito aquilo; não, eu sozinho jamais faria aquilo. Tenho viva, diante de mim, meu 

Deus, a lembrança daquele estado de alma, e repito que eu sozinho não teria cometido aquele 

furto, do qual não me deleitava o objeto, mas a razão do roubo, o que, sozinho, não me teria 

agradado de modo algum, nem eu o teria feito. Ó amizade inimiga! Sedução impenetrável da 

alma, vontade de fazer o mal por passatempo e brinquedo, apetite do dano alheio sem proveito 

algum e sem desejo de vingança! Só porque sentimos vergonha de não ser sem-vergonha 

quando ouvimos; “Vamos! Façamos!”. 

 

Capítulo X - Deus, o sumo bem. 

 

Quem desatará este nó, tão enredado e emaranhado? Como é asqueroso! Não quero 

voltar para ele os olhos, não quero vê-lo. Só a ti quero, justiça e inocência, tão bela e graciosa 

aos olhos puros, e com insaciável saciedade. Só em ti se acha o descanso supremo e a vida 

imperturbável. Quem entra em ti, entra no gozo do seu Senhor, e não temerá, e estará 

perfeitamente bem no sumo bem. Eu me afastei de ti e andei errante, meu Deus, muito longe 

de teu esteio em minha adolescência, e cheguei a ser para mim mesmo uma região de 

esterilidade. 
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Capítulo 7 – Os Simpsons e a Banalidade do Mal em Hannah Arendt 

 

O que são os Simpsons? 

 

 A série animada de televisão The Simpsons estreou em 1987 como um quadro do 

programa The Tracey Hulmann Show, na época, os produtores desse programa de TV queriam 

inserir pequenos quadros de animação antes e depois dos comerciais, e Matthew Abram 

Groening teve sua ideia aprovada, e em 19 de abril daquele ano foi ao ar a primeira animação 

da família amarela. A primeira temporada do programa estreou em dezembro de 1989. 

   

Matt Groening (1954) 

 

A aparência dos personagens em 1989 é um pouco diferente da atual. 

 

 Matt Groening criou Os Simpsons como uma série de comédia adulta, retratando uma 

família de classe média norte-americana, que vive numa cidade fictícia chamada Springfield. 

A família Simpsons, inspirados em familiares de Groening, é composta por Homer Jay 

Simpsons, Marjorie (Marge) Bouvier Simpsons, Bartholomew (Bart) Simpsons, Elisabeth 

(Lisa) Marie Simpsons e Margareth (Maggie) Simpsons. Homer trabalha como supervisor de 

segurança numa usina nucelar; Marge é dona de casa e o ponto de equilíbrio do lar, embora 

tenha vários complexos; Bart tem 10 anos e é um garoto impulsivo, mal-educado e 

inconsequente; Lisa é uma menina-prodígio, muito inteligente, instrumentista de saxofone e 

ativista ecológica; Maggie é um bebê que ainda não fala, mas demonstra ser muito inteligente 

e compreende os acontecimentos. 
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 Os Simpsons estão atualmente em sua 28ª temporada, a mais longeva da televisão 

estadunidense, e apesar de haver uma certa cronologia na série, os personagens não 

envelhecem. A série de humor tematiza de forma satírica a vida, a cultura e os valores norte-

americanos, tem como cenário a pacata cidade de Springfield, que intencionalmente não tem 

sua localização revelada, mas possui características de várias cidades de porte médio: 

indústrias, forte comércio, canais de televisão, suas celebridades, etc. Os Simpsons 

frequentemente inserem temas políticos, revelando uma posição política progressista, pois 

parodiam valores conservadores da política e da vida americana. Também é possível observar 

uma crítica ecológica na série, a personagem Lisa é uma vegetariana cujos valores e ideias 

contrastam fortemente com a ação predatória e consumista de outros personagens, 

principalmente de seus parentes. 

  
Homer atrapalhando a campanha presidencial de 

Donald Trump 

Lisa sendo acariciada pela então primeira dama americana 

Michelle Obama 

 

 Há uma grande gama de personagens secundários em Os Simpsons, o que permite 

grande possibilidade de tramas com temáticas sociais e políticas. Podemos citar o Sr. Burns, o 

milionário proprietário da usina nuclear onde Homer trabalha, que é retratado como 

ganancioso, antiético e explorador de seus empregados; Kent Brockman, o jornalista âncora 

do noticiário do Canal 6 permite uma paródia da própria mídia televisa e dos meios de 

comunicação; o chefe Wiggum da polícia é ineficaz, não consegue reprimir nem combater a 

criminalidade de forma eficiente. O reverendo Lovejoy, o líder religioso da comunidade, 

mostra-se indiferente aos fiéis; e o vizinho dos Simpsons, Ned Flanders, retrata o ideal de 

perfeccionismo moral evangélico, assim como um ostracismo social.  Krusty, o palhaço, o 

sexagenário apresentador de programas infantis utiliza de sua fama para vender uma 

infinidade de produtos licenciados às crianças, assim como exibe o desenho animado ultra 

violento Comichão e Coçadinha, um gato e um rato que mutilam um ao outro diariamente. 

Dessa forma, Os Simpsons faz uma metacrítica ao entretenimento americano, assim como 

critica o estilo de vida americano.  
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Os Simpsons e a ausência de pensamento 

 

 A família Simpsons é muito carismática, cada personagem tem seu próprio 

temperamento e caráter. Bart é um verdadeiro pestinha, é desobediente em casa e um péssimo 

aluno na escola, apronta verdadeiros horrores com Sr. Skinner, o diretor do Colégio. Lisa é o 

oposto de Bart, inteligente, educada, politicamente consciente e amante da cultura e da 

música. Marge é o exemplo de dona de casa, religiosa, dedicada aos filhos e à manutenção do 

lar, ela mantém a família unida. Maggie é um bebê, mas demonstra ser inteligente e é um 

membro precioso da família, sendo protagonista de alguns episódios. E o personagem 

principal do programa, o chefe da família, Homer, é muito carismático, embora possua 

qualidades não desejáveis como preguiça, comodismo, intempestividade, alcoolismo e falta de 

inteligência. Apesar de todos esses defeitos, Homer é profundamente apaixonado por Marge, 

e é o amor da família que permite a superação dos defeitos individuais de seus membros. 

 

 

 

 

 

Homer é incrivelmente estúpido e impulsivo Homer e Margie 

 

 Homer não é mau no sentido moral corriqueiro do termo, ou seja, ele não age de forma 

deliberada a fim de prejudicar os outros para obter benefícios pessoais. Costumeiramente, 

Homer age sem pensar, sua impulsividade para obter os pequenos prazeres de uma vida 

acomodada o levam a fazer atos irrefletidos, que causam sofrimento para seus familiares, 

vizinhos e concidadãos. No filme Os Simpsons, de 2007, Homer joga lixo radiativo no lago de 

Springfield para conseguir chegar a tempo numa distribuição gratuita de doces, esse ato não-

pensado teve consequências catastróficas para a lago e para a cidade, que foi punida pelo 

Governo por conta dos atos de Homer. Esse tipo de comportamento, à luz do pensamento da 

filósofa Hannah Arendt, faz com que o mal seja real. O mal, frequentemente, não é algo feito 

por monstros morais que visam a destruição dos outros, o mal surge na falta de consequência 

das ações, quando não nos responsabilizamos pelas potências presentes em nossos atos e 

agimos sem pensar.  
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A reflexão de Hannah Arendt sobre a banalidade do mal 

 

 Hannah Arendt (1906 – 1975), filósofa alemã naturalizada norte-americana, viveu o 

drama da Segunda Guerra mundial. Ela e tantos outros pensadores judeus conseguiram 

escapar do alcance de Hitler para encontrar refúgio nos Estados Unidos. Quinze anos após o 

término da Guerra, em 1960, Adolf Eichmman foi capturado pelo serviço secreto israelense 

na Argentina, onde ele vivia em segredo com documentos falsificados. Eichmman foi um dos 

poucos mentores do regime nazista que foi levado à julgamento. Depois do suicídio de Hitler, 

muitos membros do alto escalão da SS fugiram, inclusive Eichmman.  

  
Hannah Arendt (1906 – 1975) Adolf Eichmman (1906 – 1962) 

 

 O governo de Israel, na época, quis fazer do julgamento de Eichmman um grande 

evento para fortalecer a “consciência judaica” da primeira geração de judeus que nasceu 

depois da Guerra, e para que o mundo também não se esqueça das atrocidades cometidas no 

Holocausto. O longo julgamento de Eichmman, que durou um ano, foi um grande evento 

midiático, acompanhado por jornalistas do mundo todo, amparado no testemunho de mais de 

100 pessoas e em mais de duas mil provas. No final do julgamento, Eichmman foi 

considerado culpado, embora ele tenha negado sua culpa sob o pretexto de ter apenas 

cumprido ordens, e ele foi enforcado em maio de 1962. 

  
Fotos do julgamento de Eichmman em Jerusalém, que se iniciou em 11 de abril de 1961 e terminou com 

sua condenação à morte, emitida em 15 de dezembro de 1961. Ele foi enforcado em 1 de junho de 1962. 
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 Hannah Arendt, que na época vivia em Nova Iorque, foi enviada para acompanhar o 

julgamento como correspondente de uma revista, The New Yorker, e do farto trabalho de 

pesquisa de Arendt a respeito do julgamento de Eichmman a autora publicou em 1963 o livro 

Eichmman em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal.  

Nesse livro, a filósofa apresenta com grande perspicácia sua análise sobre o processo, 

o testemunho dos sobreviventes e uma análise sobre o caráter de Eichmman. Na obra, Arendt 

não apenas descreve o julgamento, mas também faz uma crítica sobre o comportamento dos 

judeus durante o Holocausto, o que atraiu sobre ela a antipatia de parte da comunidade 

judaica.  

 

  
No portão do campo de concentração de Auschiwitz há a inscrição “O trabalho liberta”.  

 

 Arendt questiona a passividade dos cerca de seis milhões de judeus que foram mortos 

durante o holocausto. Em cada campo de concentração haviam milhares de judeus e poucas 

centenas de guardas, por que não se rebelaram? Por que cavaram suas próprias covas e se 

fizeram fila para entrar nas câmaras de gás e para serem fuzilados? Infelizmente, tal 

passividade e conformismo não foi um nefasto privilégio dos judeus, todos os povos se 

comportaram da mesma maneira, a pouca resistência registrada fora mobilizada por jovens, 

que foram facilmente abatidos. Para Arendt, fazia parte do sistema de morte a destruição do 

espírito dos prisioneiros, as condições miseráveis impostas aos encarcerados lhes dobravam o 

ânimo e impediam a ascensão de qualquer ímpeto de resistência. 

 Sobre o caráter de Eichmman, Arendt se surpreendeu. Ela, e tantos outros, esperavam 

encontrar uma espécie de monstro moral, alguém com um caráter distorcido e cheio de ódio 

racial. Contudo, Eichmman se revelou um burocrata, uma pessoa comum que não 

demonstrava uma fé alienada no projeto do Terceiro Reich. Eichmman, antes da consolidação 

do regime nazista, fora um vendedor, alguém cuja vida não tinha visibilidade e 

reconhecimento social, não de acordo com as ambições de Eichmman. Quando o Partido 

Nazista chegou ao poder, Eichmman, um homem ambicioso, dedicado e disposto a obedecer 
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cegamente a ordens conseguiu uma carreira meteórica, sendo um dos principais responsáveis 

pelo transporte e armazenamento de milhões de judeus.  

 Eichmman não era um militar antes do regime nazista, ele era um civil cujas 

qualidades foram reconhecidas pelo nazismo, que o transformou num burocrata, alguém que 

“fazia seu trabalho” e seguia ordens. Frente aos inúmeros questionamentos no Tribunal sobre 

suas motivações, Eichmman se esquivava da responsabilidade alegando sempre que ele não 

tinha escolhas a não ser seguir as ordens que lhe foram dadas. Arendt não aceita essa 

justificativa porque havia a possibilidade de fuga, de ir para o exílio para não fazer parte 

daquela indústria de morte. 

 Eichmman mencionou o imperativo categórico de Kant para justificar suas ações, 

alegando que agiu de acordo com o dever, o que marca uma profunda distorção do 

pensamento do filósofo, porque para Kant o Imperativo Categórico está intimamente 

vinculado à faculdade do juízo humano, o que elimina a obediência cega a princípios que não 

podem ser universalizados e são contrários à ideia de que o Homem é sempre um fim em si 

mesmo. Eichmman transformou o dever moral kantiano, segundo Arendt, numa espécie de 

dever moral hitlerista, para o qual a máxima seria: “aja de tal como que o Fühuer, se souber 

de sua atitude, a aprove”. 

 

 

 Eichmman, de acordo com o olhar de Arendt, não é um assassino frio, uma espécie de 

serial killer, mas ele foi um bom cumpridor de ordens, mas ordens terríveis, das quais ele não 

pode ser desculpado. Eichmman era um homem assustadoramente comum, uma pessoa que 

poderia conviver conosco sem despertar suspeitas, alguém cuja presença jamais acusaria a 

capacidade de causar tanto sofrimento e morte. A maldade de Eichmman, de acordo com 

Arendt, está na falta de reflexão sobre suas ações, ele cumpria suas ordens sem questionar seu 

papel e se eximia de suas consequências, o raciocínio que ele seguia era o seguinte: não sendo 

o mentor das ideias, seu papel seria secundário, ele simplesmente fora uma engrenagem que 
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fez seu papel sob o risco de ser morto se não o fizesse, e por não ser o mentor, a culpa pela 

morte de milhões não devia recair sobre ele.  

 Para Arendt, que havia estudado em seu doutorado em Filosofia o pensamento de 

Agostinho de Hipona, o mal surgia na ausência de reflexão. Em Agostinho o mal era a 

ausência do bem, jamais um ser, mas o mal seria a ausência de ser. De forma análoga, para a 

filósofa judia, o mal de Eichmman não seria a deliberação de exterminar milhões, mas a sua 

maldade seria se eximir da responsabilidade humana de pensar racionalmente sobre seu papel 

e sobre as consequências de suas ações. Dessa forma, o livro Eichmman em Jerusalém se 

encerra com o veredito da própria autora sobre a culpa do réu: 

“Suponhamos, hipoteticamente, que foi simplesmente a má sorte que fez de você um 

instrumento da organização do assassinato em massa; mesmo assim resta o fato de você ter 

executado e, portanto, apoiado ativamente, uma política de assassinato em massa. Pois 

política não é um jardim de infância; em política, obediência e apoio são a mesma coisa. E, 

assim como você apoiou e executou uma política de não partilhar a Terra com o povo judeu e 

com o povo de diversas outras nações – como se você e seus superiores tivessem o direito de 

determinar quem devia e quem não devia habitar o mundo -, consideramos que ninguém, isto 

é, nenhum membro da raça humana, haverá de querer partilhar a Terra com você. Esta é a 

razão, e a única razão, pela qual você deve morrer na forca.” 

 

Considerações finais 

 

 Segundo Arendt, o mal pode se tornar algo banal, corriqueiro e comum quando as 

pessoas abrem mão de pensar nas potencialidades e consequências de suas ações, e assim 

abrem mão da responsabilidade de seus atos. O personagem Homer Simpsons não age de 

forma deliberada para prejudicar seus pares, mas a falta de reflexão não o exime da 

responsabilidade de seus atos, assim, Homer é culpado por todo sofrimento e danos que 

causa.  

 Podemos pensar a aplicação desse pensamento de Arendt para a vida real dos 

indivíduos e também dos agentes políticos constituídos, por sermos todos racionais e sermos 

capazes de prever as consequências de nossas ações temos de nos tornar responsáveis por 

elas. E a responsabilidade sobre os atos aumenta à medida em que as pessoas responsáveis 

pelas deliberações e decisões são agentes políticos constituídos, ou seja, aqueles que possuem 

mandos públicos e políticos lhes pesa uma responsabilidade inegável e intransferível, sobre as 
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pessoas que recaem um poder de decisão o dever de pesar as consequências dos atos é 

impreterível.  

 

Para refletir 

 

Atividades didáticas e avaliação 

 

a) De acordo com o que foi exposto, o que caracteriza a maldade do personagem Homer 

Simpson? 

b) Eichmman alegou sua inocência durante todo seu julgamento, afirmando que 

pessoalmente não tinha nada contra os judeus, e que durante o regime nazista agiu sob ordens. 

Para Arendt, essa alegação de Eichmman não pode estar correta, você concorda com a 

filósofa? Por quê?   

c) Após ler o texto anexo abaixo, no qual Arendt traça um sutil perfil psicológico a partir 

de dados biográficos de Eichmman, é possível observar que Eichmman encontrou no nazismo 

uma oportunidade de reconhecimento e ascendência política, o que não seria possível se ele 

permanecesse como um vendedor da Companhia de Óleo. Dessa forma, se Hitler não tivesse 

assumido o poder na Alemanha talvez Eichmman vivesse uma longa e normal vida. O que 

separaria uma pessoa “normal” de Eichmman? Ou Eichmman seria uma pessoa “normal”? 

Fundamente seu ponto de vista. 

 

Pesquisa e debate 

 

 De acordo com a reflexão de Arendt, os agentes públicos e políticos não podem jamais 

se eximir da consequência de seus atos, então o que na vida privada seriam pequenos desvios 

de conduta na política se torna um ato indesculpável, devido à confiança pública depositada 

nessas pessoas. Faça uma pesquisa sobre um caso de corrupção que foi bastante divulgado 

pela mídia, procure ler várias matérias e opiniões sobre o caso, assim como pesquise qual foi 

o encerramento do caso, se o acusado foi penalizado ou não.  

 

Para saber mais 

 

ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2003.  



118 
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Anexo 

 

Hanna Arendt – Eichmann em Jerusalém  

 

O ACUSADO 

 

Otto Adolf, filho de Karl Adolf Eichmann e Maria, em solteira Schefferling, capturado 

num subúrbio de Buenos Aires na noite de 11 de maio de 1960, voou para Israel nove dias 

depois, foi levado a julgamento na Corte Distrital de Jerusalém em 11 de abril de 1961, objeto 

de cinco acusações: “entre outros”, cometera crimes contra o povo judeu, crimes contra a 

humanidade e crimes de guerra, durante todo o período do regime nazista e principalmente 

durante o período da Segunda Guerra Mundial. A Lei (de Punição) dos Nazistas e 

Colaboradores dos Nazistas, de 1950, sob a qual estava sendo julgado, previa que “uma 

pessoa que cometeu um desses [...] crimes [...] está sujeita à pena de morte”. A cada uma das 

acusações, Eichmann declarou-se: “Inocente, no sentido da acusação”. 

Em que sentido então ele se considerava culpado? Na longa inquirição da acusado, 

segundo ele “a mais longa que se conhece”, nem a defesa, nem a acusação, nem nenhum dos 

três juízes se deu ao trabalho de lhe fazer essa pergunta óbvia. Seu advogado, Robert 

Servatius, de Colônia, apontado por Eichmann e pago pelo governo de Israel (seguindo um 

precedente estabelecido nos julgamentos de Nuremberg, em que os advogados de defesa eram 

pagos pelo Tribunal dos poderes vitoriosos), respondeu à pergunta numa entrevista à 

imprensa: “Eichmann se considera culpado perante Deus, não perante a lei”, mas essa 

resposta nunca foi confirmada pelo próprio acusado. A defesa aparentemente teria preferido 

que ele se declarasse inocente com base no fato de que, para o sistema legal nazista então 

existente, não fizera nada errado; de que aquelas acusações não constituíam crimes, mas “atos 

de Estado”, sobre os quais nenhum outro Estado tinha jurisdição (par in parem imperium non 

habet), de que era seu dever obedecer e de que, nas palavras de Servatius, cometera atos pelos 

quais “somos condecorados se vencemos e condenados à prisão se perdemos”. (Goebbels 

declarara o seguinte, em 1943: “Ficaremos na história como os maiores estadistas de todos os 

tempos ou como seus maiores criminosos”.) Fora de Israel, numa reunião da Academia 

Católica, na Baviera, dedicada àquilo que o Rheinischer Merkur chamava “problema 

espinhoso” das “possibilidades e limites de se lidar com culpas históricas e políticas por meio 

de processos criminais”, Servatius foi um passo adiante e declarou que “o único problema 
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criminal legítimo no caso Eichmann seria julgar seus raptores israelenses, coisa que até agora 

não foi feita” — incidentalmente uma declaração um tanto difícil de harmonizar com suas 

repetidas declarações, amplamente difundidas em Israel, afirmando que a conduta do 

julgamento era “uma grande conquista espiritual”, comparando-o favoravelmente aos 

julgamentos de Nuremberg. 

A atitude de Eichmann era diferente. Em primeiro lugar, a acusação de assassinato 

estava errada: “Com o assassinato dos judeus não tive nada a ver. Nunca matei um judeu, nem 

um não-judeu — nunca matei nenhum ser humano. Nunca dei uma ordem para matar fosse 

um judeu fosse um não-judeu; simplesmente não fiz isso”, ou, conforme confirmaria depois: 

“Acontece [...] que nenhuma vez eu fiz isso” — pois não deixou nenhum dúvida de que teria 

matado o próprio pai se houvesse recebido ordem nesse sentido. Por isso ele repetia 

incessantemente (algo que já declarara nos assim chamados documentos Sassen, entrevistas 

dadas por ele em 1955 ao jornalista holandês Sassen, antigo homem da SS e também fugitivo 

da justiça, que depois da captura de Eichmann foram publicadas em parte pela revista Life, 

nos Estados Unidos, e pela Stern, na Alemanha) que só podia ser acusado de “ajudar e 

assistir” à aniquilação dos judeus, a qual, declarara ele em Jerusalém, fora “um dos maiores 

crimes da história da Humanidade”. A defesa não prestou a menor atenção à teoria do próprio 

Eichmann, mas a acusação perdeu muito tempo num mal-sucedido esforço para provar que 

Eichmann, pelo menos uma vez, matara com as próprias mãos (um menino judeu na Hungria), 

e gastou ainda mais tempo, e com maior sucesso, com um bilhete que Franz Rademacher, o 

perito judeu do Ministério das Relações Exteriores alemão, rabiscara num dos documentos 

sobre a Iugoslávia durante uma conversa telefônica, e que dizia: “Eichmann propõe o 

fuzilamento”. Essa era a única “ordem de execução”, se é que o era, para a qual jamais existiu 

um farrapo de prova. 

A prova era mais questionável do que deu a impressão de ser durante o julgamento, 

em que os juízes aceitaram a versão do promotor contra a negação categórica de Eichmann — 

uma negação muito ineficaz, visto que esquecera o “breve incidente [eram 8 mil pessoas] não 

tão marcante”, nas palavras de Servatius. O incidente ocorrera no outono de 1941, seis meses 

depois de a Alemanha ter ocupado a parte sérvia da Iugoslávia. O Exército vinha sendo 

infernizado pela guerra de guerrilha desde então, e as autoridades militares decidiram resolver 

dois problemas de um só golpe, fuzilando cem judeus e ciganos para cada soldado alemão 

morto. Sem dúvida nem os judeus nem os ciganos eram guerrilheiros, mas, nas palavras do 

funcionário civil do governo militar, um certo Staatsrat Harald Turner, “os judeus já estavam 

ali no campo [mesmo]; afinal, eles também são sérvios, e, além disso, têm de desaparecer” 
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(citado por Raul Hillberg em The Destruction of the European Jews, 1961). Os campos 

haviam sido construídos pelo general Franz Böhme, governador militar da região, e só 

abrigavam homens judeus. Nem o general Böhme nem o Staatsrat Turner esperaram a 

aprovação de Eichmann para começar a fuzilar judeus e ciganos aos milhares. O problema 

começou quando Böhme resolveu, sem consultar a polícia adequada e as autoridades da SS, 

deportar todos os seus judeus, provavelmente para demonstrar que não era preciso nenhuma 

tropa especial, operando sob outro comando, para tornar a Sérvia judenrein. Eichmann foi 

informado, uma vez que se tratava de deportação, e recusou a autorização porque a ação iria 

interferir com outros planos; mas não foi Eichmann, e sim Martin Luther, do Ministério das 

Relações Exteriores, quem lembrou ao general Böhme que “em outros territórios [o que 

significava a Rússia] outros comandantes militares haviam se encarregado de números 

consideravelmente superiores de judeus sem nem sequer mencionar o assunto”. De toda 

maneira, se Eichmann efetivamente “propôs o fuzilamento”, o que ele disse aos militares foi 

apenas que deviam continuar com aquilo que já vinham fazendo, e que a questão dos reféns 

era exclusivamente da competência deles. Evidentemente, essa era uma questão do Exército, 

uma vez que só dizia respeito a homens. A implementação da Solução Final na Sérvia teve 

início cerca de seis meses depois, quando mulheres e crianças foram reunidos e eliminados 

em caminhões de gás. Durante o inquérito, Eichmann, como sempre, escolheu a explicação 

mais complicada e menos provável: Rademacher necessitara do apoio do Escritório Central da 

Segurança do Reich, território de Eichmann, para sua própria posição na questão do 

Ministério das Relações Exteriores, e portanto forjara o documento. (O próprio Rademacher 

explicou o incidente de forma muito mais razoável em seu próprio julgamento, diante de uma 

corte da Alemanha Ocidental, em 1952: “O Exército era responsável pela ordem na Sérvia e 

teve de fuzilar os judeus rebeldes”. Soava mais plausível, mas era mentira, porque sabemos — 

de fontes nazistas — que os judeus não eram “rebeldes”.) Se já era difícil interpretar uma 

observação feita por telefone como uma ordem, era ainda mais difícil acreditar que Eichmann 

estivesse em posição de dar ordens para os generais do Exército. 

Será que ele se teria declarado culpado se fosse acusado de cumplicidade no 

assassinato? Talvez, mas teria feito importantes qualificações. O que ele fizera era crime só 

retrospectivamente, e ele sempre fora um cidadão respeitador das leis, porque as ordens de 

Hitler, que sem dúvida executou o melhor que pôde, possuíam “força de lei” no Terceiro 

Reich. (A defesa poderia ter citado, em apoio à tese de Eichmann, o testemunho de um dos 

mais conhecidos peritos em lei constitucional do Terceiro Reich, Theodor Maunz, então 

ministro da Educação e Cultura da Baviera, que afirmou, em 1943 [em Gestalt und Recht der 
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Polizei]: “O comando do Führer [...] é o centro absoluto da ordem legal contemporânea”.) 

Aqueles que hoje diziam que Eichmann podia ter agido de outro modo simplesmente não 

sabiam, ou haviam esquecido, como eram as coisas. Ele não queria ser um daqueles que agora 

fingiam que “tinham sempre sido contra”, quando na verdade estavam muito dispostos a fazer 

o que lhes ordenavam. Porém, o tempo muda, e ele, assim como o professor Maunz, “chegara 

a conclusões diferentes”. O que fez estava feito, não pretendia negar; ao contrário, propunha 

“ser enforcado publicamente como exemplo para todos os anti-semitas da Terra”. Com isso, 

não queria dizer que se arrependia de alguma coisa: “Arrependimento é para criancinhas”. 

(Sic!). 

Mesmo sob considerável pressão de seu advogado, ele não mudou essa posição. Numa 

discussão sobre a proposta de Himmler, feita em 1944, de trocar um milhão de judeus por 10 

mil caminhões, e sobre seu papel nesse plano, perguntaram a Eichmann: “Senhor 

Testemunha, nas negociações com seus superiores, o senhor expressou alguma vez piedade 

pelos judeus e disse que havia espaço para ajudá-los?”. E ele respondeu: “Estou aqui sob 

juramento e tenho de falar a verdade. Não foi por piedade que dei início a essa transação” — 

o que estaria muito bem, a não ser pelo fato de que não foi Eichmann quem “deu início” a 

essa transação. Porém ele continuou, com bastante sinceridade: “Minhas razões, já expliquei 

hoje pela manhã”, e essas razões eram as seguintes: Himmler enviara um homem de sua 

confiança a Budapeste para lidar com a questão da emigração judaica. (Que, por sinal, se 

transformara num negócio florescente: pagando enormes somas de dinheiro, os judeus podiam 

comprar sua saída. Eichmann, porém, não mencionou isso.) Era o fato de “as questões de 

emigração ali serem tratadas por um homem que não fazia parte da Força Policial” que o 

deixava indignado, “porque eu tinha de ajudar e implementar a deportação, além das questões 

de emigração, nas quais me considerava um perito, e essas coisas foram atribuídas a um 

homem novo na unidade [...] Fiquei aborrecido [...] Decidi que tinha de fazer alguma coisa 

para que as questões de emigração ficassem em minhas mãos”. 

Ao longo de todo o julgamento, Eichmann tentou esclarecer, quase sempre sem 

nenhum sucesso, aquele segundo ponto: “inocente no sentido da acusação”. A acusação 

deixava implícito que ele não só agira conscientemente, coisa que ele não negava, como 

também agira por motivos baixos e plenamente consciente da natureza criminosa de seus 

feitos. Quanto aos motivos baixos, ele tinha certeza absoluta de que, no fundo de seu coração, 

não era aquilo que chamava de innerer Schweinehund, um bastardo imundo; e quanto à sua 

consciência, ele se lembrava perfeitamente de que só ficava com a consciência pesada quando 

não fazia aquilo que lhe ordenavam — embarcar milhões de homens, mulheres e crianças para 
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a morte, com grande aplicação e o mais meticuloso cuidado. Isso era mesmo difícil de engolir. 

Meia dúzia de psiquiatras haviam atestado a sua “normalidade” — “pelo menos, mais normal 

do que eu fiquei depois de examiná-lo”, teria exclamado um deles, enquanto outros 

consideraram seu perfil psicológico, sua atitude quanto a esposa e filhos, mãe e pai, irmãos, 

irmãs e amigos, “não apenas normal, mas inteiramente desejável” — e, por último, o 

sacerdote que o visitou regularmente na prisão depois que a Suprema Corte terminou de ouvir 

seu apelo tranqüilizou a todos declarando que Eichmann era “um homem de idéias muito 

positivas”. Por trás da comédia dos peritos da alma estava o duro fato de que não se tratava, 

evidentemente, de um caso de sanidade moral e muito menos de sanidade legal. 

(Recentemente, o sr. Hausner revelou no Saturday Evening Post coisas que “não pôde revelar 

no julgamento”, contradizendo assim a informação dada informalmente em Jerusalém. O que 

ele nos conta agora é que Eichmann havia sido descrito pelos psiquiatras como “um homem 

obcecado, com um perigoso e insaciável impulso de matar”, “uma personalidade pervertida, 

sádica”. Nesse caso, seu lugar seria o asilo de alienados.) Pior ainda, seu caso evidentemente 

não era de um ódio insano aos judeus, de um fanático anti-semitismo ou de doutrinação de um 

ou outro tipo. “Pessoalmente”, ele não tinha nada contra os judeus; ao contrário, ele tinha 

“razões pessoais” para não ir contra os judeus. Sem dúvida, havia fanáticos anti-semitas entre 

os seus amigos mais próximos, por exemplo, Lászlo Endre, secretário de Estado encarregado 

dos Assuntos Políticos (judeus) na Hungria, que foi enforcado em Budapeste em 1946; mas 

isso, segundo Eichmann, estava mais ou menos dentro do espírito do “alguns de meus 

melhores amigos são anti-semitas”. 

Claro, ninguém acreditou nele. O promotor não acreditou, porque não era essa a sua 

função. O advogado de defesa não lhe prestou atenção porque, ao contrário de Eichmann, ele 

não estava, aparentemente, interessado em questões de consciência. E os juízes não 

acreditaram nele, porque eram bons demais e talvez também conscientes demais das bases de 

sua profissão para chegar a admitir que uma pessoa mediana, “normal”, nem burra, nem 

doutrinada, nem cínica, pudesse ser inteiramente incapaz de distinguir o certo do errado. Eles 

preferiram tirar das eventuais mentiras a conclusão de que ele era um mentiroso — e 

deixaram passar o maior desafio moral e mesmo legal de todo o processo. A acusação tinha 

por base a premissa de que o acusado, como toda “pessoa normal”, devia ter consciência da 

natureza de seus atos, e Eichmann era efetivamente normal na medida em que “não era uma 

exceção dentro do regime “nazista”. No entanto, nas condições do Terceiro Reich, só se podia 

esperar que apenas as “exceções” agissem “normalmente”. O cerne dessa questão, tão 
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simples, criou um dilema para os juízes. Dilema que eles não souberam nem resolver, nem 

evitar. 

Ele nascera em 19 de março de 1906, em Solingen, uma cidade alemã às margens do 

Reno, famosa por suas facas, tesouras e instrumentos cirúrgicos. Quarenta e quatro anos 

depois, entregue a seu passatempo favorito de escrever suas memórias, descreveu esse 

memorável evento da seguinte maneira: “Hoje, quinze anos e um dia depois de 8 de maio de 

1945, começo a conduzir meus pensamentos de volta àquele 19 de março do ano de 1906, 

quando, às cinco horas da manhã, entrei para a vida na Terra sob o aspecto de um ser 

humano”. (O manuscrito não foi liberado pelas autoridades israelenses. Harry Mulisch 

conseguiu estudar essa autobiografia “durante meia hora”, e o semanário judeu-alemão Der 

Aufbau conseguiu publicar excertos curtos dele.) Segundo suas crenças religiosas, que não 

haviam mudado desde o período nazista (em Jerusalém, Eichmann declarou-se um 

Gottgläubiger, termo nazista usado para aqueles que haviam rompido com o cristianismo, e 

recusouse a jurar sobre a Bíblia), esse acontecimento devia ser atribuído a um “Portador de 

Sentido superior”, uma entidade de certa forma identificada com o “movimento do universo”, 

à qual a vida humana, em si isenta de “sentido superior”, deveria estar sujeita. (A 

terminologia é bastante sugestiva. Chamar Deus de Höher Sinnesträger significa, 

lingüisticamente, dar a ele um posto na hierarquia militar, uma vez que os nazistas haviam 

transformado o “recebedor de ordens”, o Befehlsträger, num “portador de ordens”, um 

Befelsträger, indicando assim, como no antigo termo “portador de más notícias”, a carga de 

responsabilidade e de importância que devia pesar sobre aqueles que executavam ordens. 

Além disso, Eichmann, como todo mundo ligado à Solução Final, também era oficialmente 

um “portador de segredos”, um Geheimnisträger, coisa que em termos de vaidade não era de 

se desprezar.) Mas Eichmann, não muito interessado em metafísica, silenciou sobre a 

existência de alguma relação mais íntima entre o Portador de Sentido e o portador de ordens e 

prosseguiu, considerando uma outra causa possível de sua existência, seus pais: “Eles não 

teriam se enchido de alegria com a chegada de seu primogênito se fossem capazes de ver que, 

na hora do meu nascimento, para provocar o gênio da felicidade, o gênio da infelicidade já 

estava tecendo os fios de dor e tristeza em minha vida. Porém um véu suave e impenetrável 

impedia meus pais de enxergar o futuro”. 

A infelicidade começou cedo; começou na escola. O pai de Eichmann, primeiro 

contador da Companhia de Bondes e Eletricidade de Solingen, e, depois de 1913, funcionário 

da mesma empresa na Áustria, em Linz, teve cinco filhos, quatro homens e uma mulher, dos 

quais, ao que parece, só Adolf, o mais velho, não conseguiu terminar a escola secundária, nem 
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se formar na escola vocacional para engenharia na qual foi matriculado então. Ao longo de 

toda a sua vida, Eichmann enganou as pessoas sobre suas primeiras dificuldades, escondendo-

se atrás das honradas dificuldades financeiras de seu pai. Em Israel, porém, durante as 

primeiras sessões com o capitão Avner Less, o interrogador da polícia que passaria 

aproximadamente 35 dias com ele e que produziria 3564 páginas datilografadas a partir de 76 

fitas gravadas, Eichmann estava efervescente, cheio de entusiasmo com essa oportunidade 

única “de revelar tudo [...] o que sei” e, ao mesmo tempo, ascender ao posto de acusado mais 

cooperativo de todos os tempos. (Seu entusiasmo logo arrefeceu, embora não tenha se 

extinguido totalmente, quando se viu confrontado com perguntas concretas baseadas em 

documentos irrefutáveis.) A melhor prova de sua ilimitada confiança inicial, evidentemente 

desperdiçada com o capitão Less (que disse a Harry Mulisch: “Eu fui o padre confessor de 

Eichmann”), foi que pela primeira vez na vida ele admitiu seus desastres iniciais, embora 

devesse ter consciência do fato de que estava assim contradizendo a si mesmo em diversos 

itens de sua ficha oficial no nazismo. 

Bem, os desastres eram comuns: como ele “não era exatamente um aluno dos mais 

estudiosos” — nem, podemos acrescentar, um dos mais dotados — seu pai o tirou primeiro da 

escola secundária, depois da escola vocacional, muito antes da formatura. Daí a profissão que 

aparece em todos os seus documentos oficiais: engenheiro de construção, coisa que tinha a 

mesma ligação com a realidade quanto a declaração de que nascera na Palestina e de que era 

fluente em hebraico e iídiche — outra mentira deslavada que Eichmann gostava de contar 

tanto a seus companheiros da SS quanto às suas vítimas judaicas. Era nessa mesma veia que 

ele fingia ter sido despedido de seu trabalho de vendedor na Companhia de Óleo a Vácuo da 

Áustria devido a sua filiação ao Partido Nacional Socialista. A versão que ele confidenciou ao 

capitão Less era menos dramática, embora tampouco verdadeira: fora despedido porque era 

uma época de desemprego, e os funcionários solteiros eram os primeiros a perder o trabalho. 

(Essa explicação, que de início pareceu plausível, não é muito satisfatória, porque ele perdeu 

o emprego na primavera de 1933, quando já fazia dois anos que estava noivo de Veronika, ou 

Vera, Liebl, sua futura esposa. Por que não se casou com ela antes, quando ainda tinha 

emprego? Ele acabou se casando com ela em março de 1935, provavelmente porque, tanto na 

SS como na Companhia de Óleo, homens solteiros não tinham segurança do emprego e não 

podiam ser promovidos.) Claro que a pretensão sempre foi um de seus vícios capitais. 

Enquanto o jovem Eichmann ia mal na escola, seu pai deixou a Companhia de Bondes 

e Eletricidade e abriu um negócio próprio. Comprou uma pequena empresa de mineração e 

determinou que seu pouco promissor filho trabalhasse nela como mineiro comum, mas só até 
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conseguir para ele um emprego no departamento de vendas da Companhia 

Oberösterreichischen Elektrobau, onde Eichmann ficou mais de dois anos. Ele tinha agora 

quase 22 anos, sem nenhuma perspectiva de carreira; a única coisa que aprendeu, talvez, foi 

vender. O que aconteceu então foi o que ele mesmo chamou de seu primeiro triunfo, do qual 

temos, mais uma vez, duas versões diversas. Num relato autobiográfico escrito à mão que 

apresentou em 1939 para conquistar uma promoção na SS, ele afirmou o seguinte: “Trabalhei 

durante os anos de 1925 e 1927 como vendedor da Companhia Elektrobau austríaca. Deixei 

essa posição de livre e espontânea vontade porque a Companhia de Óleo a Vácuo de Viena 

me ofereceu uma representação no Norte da Áustria”. A palavra-chave aqui é “ofereceu”, uma 

vez que, segundo a história que contou ao capitão Less em Israel, ninguém lhe ofereceu nada. 

A mãe dele havia morrido quando ele tinha dez anos de idade, e seu pai se casara de novo. 

Um primo de sua madrasta — homem que ele chamava de “tio” — presidente do Automóvel 

Clube austríaco, casado com a filha de um empresário judeu na Tchecoslováquia, usara seus 

contatos com o diretor-geral da Companhia de Óleo austríaca, um judeu chamado sr. Weiss, 

para conseguir para seu infeliz parente um emprego de vendedor viajante. Eichmann ficou 

adequadamente agradecido; os judeus de sua família estavam entre as suas “razões 

particulares” para não odiar os judeus. Em 1943 ou 1944, quando a Solução Final estava a 

pleno vapor, ele ainda não tinha esquecido: “A filha desse casal, meio-judia segundo as Leis 

de Nuremberg [...] me procurou para obter permissão para emigrar para a Suíça. 

Evidentemente, eu atendi ao pedido, e o mesmo tio também me procurou pedindo que 

interferisse em prol de um casal judeu vienense. Só menciono isso para demonstrar que 

pessoalmente não tinha ódio dos judeus, pois toda a minha formação por parte de pai e mãe 

foi estritamente cristã; minha mãe, devido a seus parentes judeus, tinha opiniões diferentes 

das que eram correntes nos círculos da SS”. 

Ele se esforçou bastante para provar este ponto: jamais abrigara no peito nenhum mau 

sentimento por suas vítimas e, mais ainda, nunca fizera segredo desse fato. “Expliquei isso ao 

dr. Löwenherz [chefe da Comunidade Judaica de Viena] assim como expliquei também ao dr. 

Kastner [vice-presidente da Organização Sionista de Budapeste]; acho que contei a todo 

mundo, todos os meus homens sabiam disso, todos me ouviram dizer isso em algum 

momento. Até mesmo na escola primária, eu tinha um colega de classe com quem passava 

meu tempo livre, e ele vinha à nossa casa; era de uma família de Linz de nome Sebba. Na 

última vez que passeamos pelas ruas de Linz, eu já estava com o emblema do NSDAP [o 

Partido Nazista] na lapela e ele não disse nada.” Se Eichmann fosse um pouco menos 

caprichoso ou o interrogatório da polícia menos discreto (a polícia evitou fazer um segundo 
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interrogatório, talvez temendo perder sua cooperação), sua “ausência de preconceito” teria 

aparecido sob mais um aspecto. Parece que em Viena, onde fora tão excepcionalmente bem-

sucedido em arranjar a “emigração forçada” dos judeus, ele teve uma amante judia, uma velha 

relação de Linz. Rassenschande, a relação sexual com judeus, era talvez o maior crime que 

um membro da SS podia cometer, e embora durante a guerra o estupro de moças judias tenha 

se tornado o passatempo favorito do front, não era nada comum um oficial superior da SS ter 

um caso com uma mulher judia. Por isso, ao denunciar violenta e repetidamente Julius 

Streicher, o louco e obsceno diretor do Der Stürmer, e seu pornográfico anti-semitismo, 

Eichmann talvez tivesse motivos pessoais, que expressavam mais que o desprezo rotineiro 

que um SS “iluminado” devia demonstrar pelas paixões vulgares de luminares menores do 

Partido. 

Os cinco anos e meio que passou na Companhia de Óleo a Vácuo devem ter sido os 

mais felizes da vida de Eichmann. Ele ganhava bem numa época de severo desemprego, e 

ainda morava com os pais, exceto quando estava viajando. A data em que esse idílio terminou 

— Pentecostes de 1933 — estava entre as poucas que ele nunca esqueceria. Na verdade, as 

coisas tinham mudado para pior um pouco antes. No final de 1932, ele foi inesperadamente 

transferido de Linz para Salzburg, muito contra a sua vontade: “Perdi toda alegria em meu 

trabalho, não gostava mais de vender, de fazer visitas”. Essas súbitas perdas de Arbeitsfreude, 

Eichmann iria sofrê-las ao longo de toda a sua vida. A pior delas ocorreu quando ele soube da 

ordem do Führer de “exterminar fisicamente os judeus”, tarefa em que ele iria desempenhar 

importante papel. Isso também foi uma coisa inesperada; ele próprio “nunca havia pensado 

[...] numa solução violenta” e descreveu sua reação com as mesmas palavras: “Eu tinha 

perdido tudo, toda alegria no meu trabalho, toda iniciativa, todo interesse; estava, por assim 

dizer, acabado”. Coisa semelhante deve ter acontecido em 1932, em Salzburg, e em seu 

próprio relato fica claro que ele não deve ter se surpreendido muito ao ser despedido, embora 

não se tenha de acreditar nele quando disse que tinha ficado “muito contente” ao ser 

despedido. 

Seja qual for a razão, o ano de 1932 marcou um momento de transformação em sua 

vida. Foi em abril desse ano que ele se filiou ao Partido Nacional Socialista e entrou para a 

SS, a convite de Ernst Kaltenbrunner, um jovem advogado de Linz que depois veio a ser 

chefe do Escritório Central da Segurança do Reich (o Reichssicherheitshauptamt ou RSHA, 

conforme vou chamá-lo daqui em diante). Num de seus seis departamentos principais — o 

Bureau IV, sob o comando de Heinrich Müller —, Eichmann acabou sendo empregado como 

chefe de seção B-4. No tribunal, Eichmann dava a impressão de um típico membro da baixa 
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classe média, e essa impressão era mais que confirmada por cada palavra que falou ou 

escreveu quando na prisão. Mas isso era enganoso; ele era antes o filho déclassé de uma 

sólida família de classe média, e um indício de sua descida na escala social é o fato de seu pai 

ser bom amigo do pai de Kaltenbrunner, que também era advogado em Linz, enquanto a 

relação dos dois filhos era bastante fria: Kaltenbrunner não deixava dúvidas de que tratava 

Eichmann como seu inferior social. Antes de Eichmann entrar para o Partido e para a SS, ele 

já havia provado ser um adesista, e o dia 8 de maio de 1945, data oficial da derrota da 

Alemanha, foi significativo para ele principalmente porque se deu conta de que a partir de 

então teria de viver sem ser membro de uma coisa ou outra. “Senti que teria de viver uma vida 

individual difícil e sem liderança, não receberia diretivas de ninguém, nenhuma ordem, nem 

comando me seriam mais dados, não haveria mais nenhum regulamento pertinente para 

consultar — em resumo, havia diante de mim uma vida desconhecida.” Quando criança, seus 

pais, desinteressados por política, inscreveram-no na Associação Cristã de Moços, da qual ele 

passou depois para o movimento de jovens alemães, Wandervogel. Durante seus quatro anos 

malsucedidos na escola secundária, ele se filiou à Jungfrontkämpfeverband, setor jovem da 

organização de veteranos de guerra austro-germânicos que, embora violentamente pró-

germânica, era tolerada pelo governo austríaco. Quando Kaltenbrunner sugeriu que ele 

entrasse para a SS, Eichmann estava a ponto de se filiar a um grupo inteiramente diferente, a 

Loja Maçônica Schlaraffia, “uma associação de empresários, médicos, atores, funcionários 

públicos etc., que se reuniam para cultivar a alegria [...] Cada membro dava uma palestra de 

tempos em tempos, cujo teor tinha de ser o humor, humor refinado”. Kaltenbrunner explicou a 

Eichmann que ele teria de desistir de sua sociedade alegre porque, como nazista, não podia ser 

maçom — palavra que na época era desconhecida para ele. Era difícil a escolha entre a SS e a 

Schlaraffia (o nome vem de Schlarafenland, a terra dos glutões nos contos de fadas alemães), 

mas ele foi “chutado para fora” da Schlaraffia, porque cometeu um pecado que, mesmo agora, 

ao contar a história na prisão israelense, o deixava corado de vergonha: “Contrariando minha 

criação, tentei, embora fosse o mais novo, convidar meus companheiros a tomar uma taça de 

vinho”. 

Uma folha no redemoinho do tempo, ele foi soprado para fora da Schlaraffia, a Terra 

do Nunca de mesas servidas por mágica e frangos assados que voam para dentro da boca — 

ou, mais exatamente, da companhia respeitável de novos-ricos com diplomas e carreiras 

garantidas e “humor refinado”, cujo pior vício era provavelmente um desejo irreprimível de 

pregar peças —, para as colunas em marcha do Reich dos Mil Anos, que durou exatamente 

doze anos e três meses. De toda forma, não entrou para o Partido por convicção nem jamais se 
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deixou convencer por ele — sempre que lhe pediam para dar suas razões, repetia os mesmos 

clichês envergonhados sobre o Tratado de Versalhes e o desemprego; antes, conforme 

declarou no tribunal, “foi como ser engolido pelo Partido contra todas as expectativas e sem 

decisão prévia. Aconteceu muito depressa e repentinamente”. Ele não tinha tempo, e muito 

menos vontade de se informar adequadamente, jamais conheceu o programa do Partido, nunca 

leu Mein Kampf. Kaltenbrunner disse para ele: Por que não se filia à SS? E ele respondeu: 

Por que não? Foi assim que aconteceu, e isso parecia ser tudo. 

Evidentemente, isso não era tudo. O que Eichmann deixou de dizer ao juiz presidente 

durante seu interrogatório foi que ele havia sido um jovem ambicioso que não agüentava mais 

o emprego de vendedor viajante antes mesmo de a Companhia de Óleo a Vácuo não agüentá-

lo mais. De uma vida rotineira, sem significado ou conseqüência, o vento o tinha soprado para 

a História, pelo que ele entendia, ou seja, para dentro de um Movimento sempre em marcha e 

no qual alguém como ele — já fracassado aos olhos de sua classe social, de sua família e, 

portanto, aos seus próprios olhos também — podia começar de novo e ainda construir uma 

carreira. E se ele nem sempre gostava do que tinha de fazer (por exemplo, despachar 

multidões que iam de trem para a morte em vez de forçá-las a emigrar), se ele não adivinhou 

antes que a coisa toda iria acabar mal, com a Alemanha perdendo a guerra, se todos os seus 

planos mais caros deram em nada (a evacuação dos judeus europeus para Madagascar, o 

estabelecimento de um território judeu na região de Nisko, na Polônia, o experimento com 

instalações de defesa cuidadosamente construídas em torno de seu escritório de Berlim para 

repelir os tanques russos), e se, para sua grande “tristeza e sofrimento”, ele nunca passou do 

grau de Obersturmbannführer da SS (posto equivalente ao de tenente-coronel) — em resumo, 

se, com exceção do ano que passou em Viena, sua vida fora marcada por frustrações, ele 

jamais esqueceu qual seria a alternativa. Não só na Argentina, levando a triste existência de 

um refugiado, mas também na sala do tribunal de Jerusalém, com sua vida praticamente 

confiscada, ele ainda preferiria — se alguém lhe perguntasse — ser enforcado como 

Obersturmbannführer a. D. (da reserva) do que viver a vida discreta e normal de vendedor 

viajante da Companhia de Óleo a Vácuo. 

O começo da nova carreira de Eichmann não foi muito promissor. Na primavera de 

1933, quando estava em viagem de serviço, o Partido Nazista e todos os seus afiliados foram 

suspensos na Áustria, por causa da ascensão de Hitler ao poder. Mas mesmo sem essa nova 

calamidade, uma carreira no Partido austríaco estava fora de questão: mesmo aqueles que se 

alistaram na SS ainda estavam trabalhando em seus empregos regulares; Kaltenbrunner ainda 

era sócio da firma jurídica de seu pai. Eichmann, portanto, decidiu ir para a Alemanha, coisa 
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que era natural porque sua família não tinha renunciado à cidadania alemã. (Esse fato foi de 

alguma relevância durante o julgamento. O dr. Servatius tinha pedido ao governo da 

Alemanha Ocidental que extraditasse o acusado e, no caso de uma negativa, que pagasse as 

despesas da defesa, e Bonn recusou, afirmando que Eichmann não era cidadão alemão, o que 

era uma mentira patente.) Em Passau, na fronteira alemã, ele, de repente, virou de novo 

vendedor viajante, e quando se apresentou ao líder regional, perguntou-lhe empenhadamente 

se tinha “alguma ligação com a Companhia de Óleo a Vácuo bávara”. Essa foi uma de suas 

não raras recaídas num período anterior de sua vida; sempre que se via confrontado com os 

sinais de que era nazista não regenerado, em sua vida na Argentina e mesmo na prisão em 

Jerusalém, ele se desculpava com “Lá vou eu de novo, para a mesma cantilena [die alte 

Tour]”. Mas sua recaída em Passau curouse depressa; disseram-lhe que era melhor se alistar 

em algum treinamento militar — “Por mim, tudo bem, por que não me transformar em 

soldado?” — e foi mandado em rápida sucessão para dois campos da SS na Bavária, em 

Lechfeld e Dachau (ele nada teve a ver com o campo de concentração dessa cidade), onde a 

“legião austríaca no exílio” recebia treinamento. Foi assim que se transformou numa espécie 

de austríaco, apesar de seu passaporte alemão. Ficou nesses campos militares de agosto de 

1933 até setembro de 1934, progrediu ao grau de Scharführer (cabo) e tinha tempo de sobra 

para ponderar sobre sua disposição de abraçar a carreira de soldado. Segundo seu próprio 

relato, só numa coisa ele se distinguiu durante esses catorze meses, no treino punitivo, em que 

se empenhava com grande obstinação, no espírito odioso de “se meu pai não quer que minha 

mão congele, ele que me compre luvas”. Mas a não ser por esse dúbio prazer, ao qual deveu 

sua primeira promoção, ele passou um mau bocado: “A rotina do serviço militar era algo que 

eu não suportava, dia após dia a mesma coisa, sempre e sempre a mesma coisa”. Assim 

enfarado até o limite, ele ouviu falar que o Serviço de Segurança da Reichsführer SS (o 

Sicherheitsdienst de Himmler, ou SD, como o chamarei daqui em diante) tinha vagas abertas 

e resolveu candidatar-se imediatamente. 

 

EPÍLOGO 

 

[...] Importante entre as grandes questões que estavam em jogo no julgamento de 

Eichmann era a ideia corrente em todos os modernos sistemas legais de que tem de haver 

intenção de causar dano para haver crime. A jurisprudência civilizada não conhece razões de 

orgulho maior que essa consideração pelo fato subjetivo. Quando essa intenção está ausente, 

quando, por qualquer razão, até mesmo por razões de insanidade mental, a capacidade de 
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distinguir entre certo e errado fica comprometida, sentimos que não foi cometido nenhum 

crime. Nós recusamos e consideramos bárbaras as proposições de que “um grande crime 

ofende a natureza, de forma que a própria Terra clama por vingança; que o mal viola uma 

harmonia natural que só a punição pode restaurar; que uma coletividade vitimada tem o dever 

moral de punir o criminoso” (Yosal Rogat). E no entanto pareceme inegável que foi 

precisamente com base nessas proposições há muito esquecidas que Eichmann foi levado à 

justiça em primeiro lugar, e que elas foram, de fato, a justificativa suprema da pena de morte. 

Como ele esteve implicado e desempenhou um papel central no empreendimento cujo 

propósito declarado era eliminar certas “raças” da face da Terra para sempre, ele teve de ser 

eliminado. E se é verdade que “a justiça não deve ser apenas feita, ela deve ser vista”, então a 

justiça do que foi feito em Jerusalém teria emergido para ser vista por todos se os juízes 

tivessem a ousadia de se dirigir ao acusado em algo como os seguintes termos: 

“Você admitiu que o crime cometido contra o povo judeu durante a guerra foi o maior 

crime na história conhecida, e admitiu seu papel nele. Mas afirmou nunca ter agido por 

motivos baixos, que nunca teve inclinação de matar ninguém, que nunca odiou os judeus, que 

no entanto não podia ter agido de outra forma e que não se sente culpado. Achamos isso 

difícil, mesmo que não inteiramente impossível, de acreditar; existem algumas, embora não 

muitas, provas contra você nessa questão de motivação e consciência que podem ficar além de 

toda dúvida. Você disse também que seu papel na Solução Final foi acidental e que quase 

qualquer pessoa poderia ter tomado seu lugar, de forma que potencialmente quase todos os 

alemães são igualmente culpados. O que você quis dizer foi que onde todos, ou quase todos, 

são culpados, ninguém é culpado. Essa é uma conclusão realmente bastante comum, mas que 

não estamos dispostos a aceitar. E se não entende nossa objeção, recomendaríamos a sua 

atenção a história de Sodoma e Gomorra, duas cidades bíblicas que foram destruídas pelo 

fogo do céu porque todo o povo delas havia se tornado igualmente culpado. Isso, 

incidentalmente, nada tem a ver com a recém-nascida idéia de ‘culpa coletiva’, segundo a 

qual as pessoas são culpadas ou se sentem culpadas de coisas feitas em seu nome, mas não 

por elas — coisas de que não participaram e das quais não auferiram nenhum proveito. Em 

outras palavras, culpa e inocência diante da lei são de natureza objetiva, e mesmo que 8 

milhões de alemães tivessem feito o que você fez, isso não seria desculpa para você. 

“Felizmente não precisamos ir tão longe. Você próprio não alegou a efetiva, mas 

apenas a potencial culpa da parte de todos que vivem num Estado cujo principal propósito 

político se tornou a perpetração de crimes inauditos. E a despeito das vicissitudes exteriores 

ou interiores que o levaram a se transformar em criminoso, existe um abismo entre a realidade 
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do que você fez e a potencialidade do que os outros poderiam ter feito. Nós nos ocupamos 

aqui apenas com o que você fez, e não com a natureza possivelmente não criminoso de sua 

vida interior e de seus motivos ou com as potencialidades criminosas daqueles a sua volta. 

Você contou sua história como uma história de dificuldades e, sabendo das circunstâncias, 

estamos até certo ponto dispostos a admitir que em circunstâncias mais favoráveis é altamente 

improvável que você tivesse de comparecer perante nós ou perante qualquer outra corte 

criminal. Suponhamos, hipoteticamente, que foi simplesmente a má sorte que fez de você um 

instrumento da organização do assassinato em massa; mesmo assim resta o fato de você ter 

executado, e portanto apoiado ativamente, uma política de assassinato em massa. Pois política 

não é um jardim-de-infância; em política, obediência e apoio são a mesma coisa. E, assim 

como você apoiou e executou uma política de não partilhar a Terra com o povo judeu e com o 

povo de diversas outras nações — como se você e seus superiores tivessem o direito de 

determinar quem devia e quem não devia habitar o mundo —, consideramos que ninguém, 

isto é, nenhum membro da raça humana, haverá de querer partilhar a Terra com você. Esta é a 

razão, e a única razão, pela qual você deve morrer na forca”. 
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Capítulo 8 - O Homem-Aranha e o Dever Moral em Kant 

 

A origem do herói 

 

 A Marvel Comics, no começo da década de 60, estabeleceu uma nova abordagem para 

o tratamento dos super-heróis: trouxe para os quadrinhos temas sociais contemporâneos e 

mostrou heróis que possuíam grandes conflitos internos, o que permitia a identificação do 

público com os personagens, apesar de toda a fantasia que envolve o mundo dos super-heróis. 

Os heróis Hulk, Homem-Aranha e os X-men estabeleceram o estilo Marvel de histórias em 

Quadrinhos. 

 

  
X-men # 1, setembro de 1963 Hulk # 1, maio de 1962 

 

 O Homem-Aranha (Spider-Man) fez sua estreia na revista Amazing Fantasy # 15, de 

agosto de 1962, o último número da publicação. O editor da Marvel na época, Martin 

Goodman, permitiu que Stan Lee (1922) e Steve Dikto (1927) publicassem a estreia do seu 

personagem justamente porque se tratava do último número da revista, pois ele estava cético 

quanto à possibilidade de sucesso do personagem. Stan Lee concebeu as ideias básicas do 

personagem, enquanto Dikto elaborou os aspectos visuais do herói. Jack Kirby, anos mais 

tarde, alegou ter participação na criação do personagem, o que gerou grande mal estar entre 

Stan Lee e ele. Os historiados dos quadrinhos não têm dúvidas que a paternidade do Homem-

Aranha sem dúvidas alguma é de Lee e Dikto, embora outros artistas, entre eles Kirby, 

tenham contribuído de forma significativa.  
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Amazing Fantasy # 15 (1962) 

 

Stan Lee (1922) 

 

Steve Ditko (1927) 

 

 Peter Parker é um órfão criado por seus tios: Ben e May Parker. Peter é um 

adolescente que vive em Forest Hills, no distrito do Queens, em Nova Iorque. Quando ganhou 

seus superpoderes, Peter estava no High School (equivalente ao Ensino Médio) e era um 

aluno muito dedicado, um Nerd, com grande destaque acadêmico, mas com inaptidão para 

estabelecer relações sociais amplas, sofrendo bullying de colegas de Escola. Certo dia, Peter 

Parker é picado por uma aranha radioativa numa feira de ciências, esse acidente conferiu a 

Peter um leque considerável de habilidades sobre-humanas: força, agilidade, equilíbrio, 

capacidade de aderir a superfícies e um sentido que o alerta do perigo. Peter inventa um 

dispositivo de pulso que dispara um fluído que, ao entrar em contato com o ar, se solidifica de 

forma semelhante a uma teia, permitindo a ele se locomover pendurando-se em prédios.  

 Inicialmente, Peter não pretendia ser um super-herói. Ele fez uma fantasia para 

participar de uma luta-livre com o intuito de ganhar dinheiro, devido à fragilidade econômica 

de sua família. A tragédia mais uma vez bate à porta da família Parker, tio Ben é assassinado 

e o bandido está num prédio cercado pela polícia, movido pela revolta, Peter entra em ação 

para capturar o bandido, e ao tirar o capuz do assassino, o jovem descobre que se trata do 

mesmo bandido que ele viu fugir no vestiário do ginásio onde eram realizadas as lutas de luta-

livre, na ocasião, Peter poderia ter impedido a fuga do infrator, mas não fez nada porque 

julgou não dizer respeito a ele. Depois de prender o bandido numa teia e deixa-lo para a 

polícia, Peter aparece amargurado, e o balão do narrador afirma que Peter havia finalmente 

aprendido a lição de que “com grandes poderes vem grandes responsabilidades”, frase que 

mais tarde foi atribuída ao Tio Ben em conversa com Peter.  
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Entre deuses, um mortal 

 

 Desde a morte de seu tio, Peter se dedica a combater o crime para poupar as pessoas 

de sofrer a mesma perda que sofreu. Mas diferente da pompa e glória dos personagens da Era 

de Ouro, antes de ser um herói o Homem-Aranha é um adolescente marcado pela perda, Tia 

May faz o papel de sua mãe, e ele se vê na obrigação de ajudar financeiramente a manter seu 

lar, o que o leva a trabalhar de fotógrafo freelance para o jornal Clarim Diário. Ao mesmo 

tempo, Peter leva adiante seus estudos no Ensino Médio e, mais tarde, na Universidade.  

 

  
Cena de Amazing Fantasy Spider-Man # 1, março de 1963 

 

 A humanidade e os conflitos de Peter permitiram uma profunda identificação do 

público com o personagem: seus problemas financeiros, a necessidade de trabalhar 

precocemente ao mesmo tempo que estuda, suas relações amorosas e amizades fizeram de 

Peter Parker uma face tão importante do personagem quanto o herói encapuzado que ele 

encarna. Os personagens secundários do Homem-Aranha são muito marcantes: Gwen Stacy, a 

segunda namorada e o primeiro grande amor de Peter; o capitão da polícia George Stacy, pai 

de Gwen e amigo e conselheiro de Peter; Mary Jane, primeiramente uma amiga que mais 

tarde se tornou esposa de Peter; Harry Osborn, filho de Norman Osborn, o Duende Verde 

original, Harry é um dos melhores amigos de Peter, mas se tornou um grande inimigo ao 

assumir a identidade de vilão que fora de seu pai; J. Jonah Jameson, editor do Clarim Diário, 

o rabugento patrão de Peter não mede esforços em usar o jornal para difamar a imagem do 

Homem-Aranha.  
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Stan Lee inseriu nos quadrinhos o soap romance com o universo juvenil do Homem-Aranha. 

 

 A trajetória do Homem-Aranha é marcada por eventos bastante impactantes, como a 

morte de Gwen Stacy em Amazing Spider-man # 121, de 1973. A morte de Gwen foi uma 

quebra de paradigma, pois era de se esperar que o herói salvasse seu amor, o que não 

aconteceu. A história “A noite em que Gwen Stacy morreu” é um dos eventos inaugurais da 

Era de Bronze dos quadrinhos.  

 

  
Amazing Spider-man # 121, 1973 
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Quase 20 anos depois de sua publicação, a morte de Gwen Stacy foi recontada pela 

perspectiva do jornalista Phil Sheldon em Marvels (1994).  

Nesta minissérie, de Kurt Busiek e Alex Ross, a mitologia do Universo Marvel é narrada 

pelo olhar de uma pessoa comum, que vê maravilhada o surgimento das maravilhas. 

A morte de Gwen Stacy mostrou a Sheldon que até os heróis são falhos.  

 

 Os vilões do Homem-Aranha se destacam por sua originalidade, e a maioria tem 

alguma relação com a vida civil de Peter Parker. Podemos citar o Doutor Octopus, Duende 

Verde, Duende Macabro, Electro, Homem-Areia, Rhino, Mysterio, Kraven, Abutre, Chacal, 

Ratus, Venon, Carnificina e Lagarto. A galeria de vilões do Homem-Aranha é um dos 

motivos o sucesso do personagem. 

 Uma das características da narração das histórias clássicas do Homem-Aranha é a 

passagem do tempo, de um colegial nerd e inseguro ele se transformou num jovem adulto 

cheio de planos para sua vida ao lado de Mary Jane Watson, sua amiga desde a adolescência. 

Mary Jane e Peter se casaram em Spider-Man Anual # 21, de 1987, e o casamento durou mais 

de duas décadas nos quadrinhos. Apesar de ser amada pelos fãs por sua personalidade forte, 

os editores e roteiristas se incomodavam com o fato de Peter Parker ser casado, o que 

supostamente envelheceria o personagem. Apesar de toda repercussão negativa, o editor Joe 

Quesada desfaz o casamento do Homem-Aranha por meio de um pacto com o demônio 

Mefisto, que faz a proposta de salvar a vida de Tia May, que estava internada à beira da morte 

e restaurar a identidade secreta do herói na mente do mundo todo, pois ele havia se revelado 

ao público nos eventos da saga Guerra Civil. O casal concorda com a proposta, e seu 

casamento é desfeito, como se nunca houvesse existido, nessa nova cronologia Peter 

abandona Mary no altar porque estava lutando com um vilão, e ele não aceita abandonar a 

vida de herói, condição imposta por Mary Jane para se casarem.  
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Com grandes poderes... responsabilidades 

 

 A humanidade do personagem Homem-Aranha só é comparável à virtude de seu 

heroísmo. O ensinamento dado por tio Bem a Peter sobre as responsabilidades que 

acompanham o poder de ação e de escolha será decisivo na formação do caráter do herói. O 

heroísmo do Homem-Aranha está relacionado a sua capacidade de sempre escolher a coisa 

certa a fazer, apesar de muitas vezes não ser o caminho mais fácil e nem aquele que trará 

benefícios pessoais para Peter. No Universo Marvel, o Homem-Aranha é o super-herói mais 

próximo das pessoas comuns, enquanto os Vingadores e o Quarteto Fantástico são heróis que 

se preocupam com problemas mais complexos e vilões mais poderosos, o Homem-Aranha 

também combate criminosos comuns, seu heroísmo e bom humor fazem dele uma figura 

carismática, tornando-se o herói mais identificado à Cidade de Nova Iorque.  

 
The Amazing Spider-Man # 248, de 1984. Nessa 

pequena história, o Homem-Aranha apresenta toda 

sua humanidade e sensibilidade ao 

realizar o sonho de um garoto.  

 

Homem-Aranha no Cinema 

 

 Em 2002, a Columbia Filmes lançou o filme Homem-Aranha, dirigido por Sam Raimi 

e estrelado por Tobey Maguire (Peter Parker) e Kristen Dunst (Mary Jane). O filme foi um 

sucesso absoluto e gerou a continuação Homem-Aranha 2 (2004) e Homem-Aranha 3 (2007). 

 Em 2012, estreou o reboot da franquia: O espetacular Homem-Aranha, com a direção 

de Marc Web e com Andrew Garfild (Peter Parker) e Emma Stone (Gwen Stacy). O filme 

teve sua continuação em 2014 com O espetacular Homem-Aranha 2. 
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 Em dezembro de 2014 a Sony e a Marvel Studios entraram num acordo para a 

exploração do personagem nos cinemas. Esse acordo prevê a utilização do personagem no 

universo Marvel e a coprodução para filmes solo do Homem-Aranha. A primeira aparição do 

personagem aconteceu no filme Capitão América: Guerra Civil (2016), embora ele tenha sido 

mencionado em filmes anteriores, e o primeiro filme do reinício da franquia é Homem-

Aranha: de volta pra casa (2017), dirigido por Jon Watts e estrelado por Tom Holland (Peter 

Parker).  

 

Dever e Responsabilidade na Filosofia Moral de Kant 

 

 Immanuel Kant (1724 – 1804) é um dos maiores pensadores da filosofia ocidental. Ele 

escreveu uma vasta obra que cobre as grandes áreas da filosofia: epistemologia, moral, 

estética, cultura, educação, direito e política. Kant é o maior representante do iluminismo na 

Alemanha, e seu pensamento marcou uma virada da filosofia: na época os pensadores se 

perguntam qual é a natureza do conhecimento humano, alguns como Descartes afirmavam 

que o conhecimento deriva da própria capacidade humana em conhecer, outros como Locke 

afirmavam que o conhecimento deriva totalmente da experiência.  

Havia argumentos plausíveis em ambos posicionamentos, e a questão ganhou uma 

nova envergadura com a filosofia kantiana na Crítica da Razão Pura (1ª ed. 1781 e 2ª ed. 

1787): segundo ele, o conhecimento deriva de uma síntese a priori entre entendimento (a 

própria Razão) e sensibilidade (a experiência). Numa longa investigação, Kant afirma que 

tempo e espaço são modos puros da intuição (formas), pelos quais o conteúdo do 

conhecimento ingressa na Razão. Os conteúdos da experiência são pensados pelas formas 

puras do entendimento, as categorias que organizam o pensar: quantidade (unidade, 

pluralidade, totalidade), qualidade (realidade, negação, limitação), relação (substância, 

causalidade, comunidade), modalidade (possibilidade, existência, necessidade). 
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1ª Ed. da Crítica da Razão Pura 

(1781). 

2ª Ed. da Crítica da Razão Pura 

(1787). 

 

A Crítica da Razão Pura desferiu um golpe na pretensão dos filósofos em tratar da 

metafísica como uma ciência. A metafísica não pode ser considerada ciência porque não é 

possível fazer a experiência de objetos metafísicos porque eles não existem. Os objetos 

metafísicos, inclusive Deus, não podem ser conhecidos porque eles não são apreendidos pelas 

formas pura da intuição.   

 

 
Esquema da intuição empírica que está na base do conhecimento. 

 

 

Todavia, se Kant descarta a possibilidade de a metafísica ser concebida como uma 

forma de conhecimento por parte da epistemologia, ele abre a possibilidade de a metafísica 
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ser pensada pela filosofia moral. Na Fundamentação da Metafísica dos Costumes (1785) e na 

Crítica da Razão Prática (1788), Kant investiga como é possível haver a proposição de juízos 

morais, ou seja, a partir de qual critério alguém pode afirmar que X é a maneira correta de 

agir frente a situação Y? Para responder à essa questão, Kant mobiliza uma série de conceitos 

direcionados à razão prática, isto é, o uso que o homem faz da razão para se comportar. 

Primeiramente, Kant afirma que o homem é capaz de determinar seu próprio 

comportamento por meio da razão. Todo ser humano, em posse da faculdade racional, tem a 

capacidade de agir de acordo com seu querer subjetivo e de distinguir os fins e os meios para 

se chegar aos objetivos. As ações que resultam numa satisfação pessoal ou em ganhos 

individuais são imperativos hipotéticos, ou seja, orientam hipoteticamente o modo de agir, 

mas não podem ser concebidos como princípios morais.  

Mas a razão prática também possui a capacidade de distinguir os motivos pelos quais 

as ações são desempenhadas, e entre a pluralidade de motivos possíveis para se agir (prazer, 

reconhecimento, recompensa) há os motivos puramente racionais, isto é, são motivos cujos 

princípios são universais e necessários. São os motivos que qualificam uma ação como moral, 

pois as consequências das ações podem fugir ao alcance do agente moral. Por exemplo: posso 

agir de forma correta numa relação comercial com uma pessoa, no sentido de eu ter sido 

honesto e no final a pessoa me engana de forma deliberada. Ou alguém se joga num rio para 

salvar uma criança de um afogamento e, apesar de todos os esforços, a criança não sobrevive. 

Nos dois casos, apesar das consequências não terem saído de acordo com o mérito da ação, os 

motivos são suficientes para qualificar a ação como moral e não os resultados.  

A universalidade e a necessidade de uma ação são fatores racionais que qualificam os 

motivos da ação numa espécie de lei racional. Vem daí a primeira formulação do imperativo 

categórico, que é a prova racional dos juízos morais, ou seja, se os juízos morais que estão na 

base da ação podem ser conformados ao imperativo categórico, a ação é moral. A fórmula do 

imperativo categórico como lei universal é: “Age como se a máxima de tua ação devesse 

tornar-se, através da tua vontade, uma lei universal”. De acordo com essa formulação, a 

motivação racional da ação é aquela que pode ser transposta para todos os seres humanos 

porque seus motivos são universais e necessários.  

A segunda variação do imperativo categórico é aquela que postula o tratamento da 

humanidade como um fim em si mesmo. Segundo Kant, cada ser humano possui uma 

dignidade racional que advém de sua própria humanidade, independente do mérito individual 

de cada um, porque a humanidade se encontra totalmente presente em cada indivíduo de sua 

espécie. Kant apresenta a seguinte formulação: "Age de tal forma que uses a humanidade, 



142 

 

tanto na tua pessoa, como na pessoa de qualquer outro, sempre e ao mesmo tempo como fim e 

nunca simplesmente como meio." 

A terceira formulação do imperativo categórico é a do legislador universal de um 

reino dos fins, a ideia do reino dos fins insere um raciocínio novo, o de que as ações morais 

devem ser conformadas à um reino dos fins, que é a ligação abstrata da motivação da ação 

racional de toda a humanidade, subtraída de suas individualidades. O reino dos fins é algo que 

não existe de forma efetiva, no sentido de existência aplicado aos objetos empíricos, mas o 

reino dos fins é algo que existe racionalmente. Kan apresenta a formulação dessa variação do 

Imperativo Categórico da seguinte forma: "Age como se fosses, através de suas máximas, 

sempre um membro legislador no reino universal dos fins." 

Diante desta explicação, podemos entender a distinção feita por Kant entre os 

imperativos hipotéticos, que orientam a ação humana de forma genérica, e os imperativos 

categóricos, que estão na base da ação moral: 

 

“Todos os imperativos ordenam ou hipotética ou categoricamente. Os hipotéticos 

representam a necessidade prática de uma ação possível como meio de alcançar qualquer 

coisa que se quer ou que é possível que se queira. O imperativo categórico é aquele que nos 

representa uma ação como objetivamente necessária por si mesma, sem relação com 

qualquer outra finalidade. No caso de a ação ser apenas boa como meio para qualquer outra 

coisa, o imperativo que ordena é hipotético; se a ação é boa em si, então o imperativo é 

categórico” 

                                                   Kant, Fundamentação da Metafísica dos Costumes. 

 

 A ação moral, segundo Kant, precisa de um móbil da vontade, ou seja, para se auto-

coagir a razão precisa se inclinar diante do sentimento de dever. A moral se apresenta diante 

de nós como um dever que precisa ser aderido, o dever pode se apresentar até contra as 

inclinações do querer subjetivo, mas sua capacidade de determinação não pode passar 

despercebida, mesmo que a ação não seja realizada, a razão julga a inação de acordo com o 

dever. O dever possui um estatuto metafísico na filosofia moral de Kant, no sentido de que 

não é possível conhecer como o dever funciona e de onde vem sua capacidade de 

determinação, o dever é algo auto imanente, possui sua proveniência em si mesmo, e a 

metafísica, abolida na epistemologia de Kant, aparece como fundamento da moral sob o nome 

de dever. A ética de Kant é classificada como uma ética deontológica justamente por tomar 

como princípios os juízos que derivam do dever moral. Kant afirma que agir de acordo com o 
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dever moral é agir de acordo com sua própria autonomia, porque não é outrem quem 

determina nossa forma de agir, mas é o próprio indivíduo, a partir da perscrutação de sua 

razão prática, o determinador de si mesmo.  

 Tanto na Fundamentação da Metafísica dos Costumes quanto na Crítica da Razão 

Prática e na Metafísica dos Costumes, Kant faz a distinção entre deveres morais perfeitos e 

imperfeitos. Por deveres morais perfeitos, Kant se refere às ações negativas, no sentido de que 

basta não realiza-las para que o ser humano seja considerado justo, são ações cuja 

transgressão é totalmente inconciliável com os critérios de universalidade e de reciprocidade 

que fundamentam a ação moral em sociedade. Dessa forma, não-matar, não mentir e não-

roubar são deveres que precisam ser cumpridos por todas as pessoas de forma universal, e 

para Kant sequer é possível pensar em abandonar esses deveres que são perfeitos porque 

podem ser exigidos de todas as pessoas que vivem em sociedade. Os deveres morais 

imperfeitos, por sua vez, são ações positivas, no sentido de que requerem a prática de 

virtudes, e embora sejam desejáveis não podem ser exigidas. Assim, cultivar boas qualidades 

morais individuais e promover a felicidade de outras pessoas é moralmente desejável, embora 

seja impossível de ser exigido.  

 

Considerações finais 

 

  A compreensão de que “com grandes poderes vêm grandes responsabilidades” é 

crucial para a formação do heroísmo do Homem-Aranha. Embora a palavra “dever” não esteja 

escrita, o dever é subentendido como fundamento da responsabilidade, da capacidade de 

responder por uma ação. O poder de agir é o princípio da ética de Kant, embora os 

superpoderes do Homem-Aranha sejam impensáveis na filosofia porque são implausíveis, 

recai sobre cada ser humano a potencialidade de agir, no sentido de que podendo agir de 

formas Y ou Z, agimos de forma X por causa de alguns motivos.  

 Agir de forma responsável, autonomamente, por causa de motivos bons em si mesmos 

é o mote do heroísmo do Homem-Aranha e da moral de Kant. Muitos críticos de Kant 

afirmaram que a moral pensada pelo filósofo é, justamente, uma moral de heróis e até mesmo 

irrealizável, porque ninguém age somente por motivos racionais. A questão se a moral de 

Kant é realizável ou não gera um outro debate, mas os ideais que Kant postula para sua moral 

podem trazer o heroísmo para a vida real das pessoas que, assim como Peter Parker, escolhem 

deixar a si mesmos de lado para agir de acordo com um bem maior.   

 



144 

 

Para refletir 

 

Atividades didáticas e avaliação 

 

a) O Homem-Aranha é conhecido por ser um personagem muito próximo de seu público, 

no sentido de ele vive as dificuldades comuns de um adolescente com dificuldades 

financeiras, que precisa conciliar estudo e trabalho. O heroísmo do personagem se destaca 

justamente porque parte de condições comuns de vida, e os desafios que enfrenta como vencer 

poderosos inimigos não são maiores do que os problemas que enfrenta em sua vida particular. 

Descreva um personagem, filme ou série de televisão que, em sua opinião, simbolize um 

heroísmo cotidiano, mais próximo da vida comum.  

b) O que são os imperativos hipotéticos? O que é o imperativo categórico?  

c) A ética de Kant é classificada filosoficamente como uma ética deontológica, isto é, 

seus fundamentos são em princípios morais e não nas suas consequências ou utilidade. Por 

que Kant valoriza tanto a “boa vontade” em seu projeto ético?  

 

Pesquisa e debate 

 

 O princípio constitucional da legalidade, contido no artigo 5º, inciso 2, afirma que 

“ninguém será obrigado a fazer nem deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. 

Desse princípio decorre a interpretação unânime dos juristas sobre as relações particulares 

entre os indivíduos de que pode-se fazer tudo o que a lei não proíbe, no sentido de que aquilo 

que não é tipificado como ilegal é permitido, pois naquilo que a lei se omite vigora o princípio 

da autonomia da vontade. Para Kant, os deveres morais perfeitos são obrigatórios e qualificam 

os indivíduos como justos, e os deveres morais imperfeitos são desejáveis embora não possam 

ser exigidos, e qualificam os indivíduos como virtuosos e dignos de mérito. Faça uma 

pesquisa sobre uma pessoa que se distingue por seus atos virtuosos e destaque quais são seus 

ensinamentos, procure fazer uma correlação com o pensamento de Kant.  

 

 

Para saber mais 
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Anexo 

 

Kant – Fundamentação da Metafísica dos Costumes 

 

PRIMEIRA SEÇÃO 

 

[...] A boa vontade não é boa por aquilo que promove ou realiza, pela aptidão para 

alcançar qualquer finalidade proposta, mas tão somente pelo querer, isto é em si mesma, e, 

considerada em si mesma, deve ser avaliada em grau muito mais alto do que tudo o que por 

seu intermédio possa ser alcançado em proveito de qualquer inclinação, ou mesmo, se se 

quiser, da soma de todas as inclinações. Ainda mesmo que por um desfavor especial do 

destino, ou pelo apetrechamento avaro duma natureza madrasta, faltasse totalmente a esta boa 

vontade o poder de fazer vencer as suas intenções, mesmo que nada pudesse alcançar a 

despeito dos seus maiores esforços, e só afinal restasse a boa vontade (é claro que não se trata 

aqui de um simples desejo, mas sim do emprego de todos os meios de que as nossas forças 

disponham), ela ficaria brilhando por si mesma como um joia, como alguma coisa que em si 

mesma tem o seu pleno valor. A utilidade ou a inutilidade nada podem acrescentar ou tirar a 

este valor. A utilidade seria apenas como que o engaste para essa joia poder ser manejada 

mais facilmente na circulação corrente ou para atrair sobre ela a atenção daqueles que não são 

ainda bastante conhecedores, mas não para a recomendar aos conhecedores e determinar o seu 

valor. Há contudo nesta ideia do valor absoluto da simples vontade, sem entrar em linha de 

conta para a sua avaliação com qualquer utilidade, algo de tão estranho que, a despeito mesmo 

de toda a concordância da razão vulgar com ela, pode surgir a suspeita de que no fundo haja 

talvez oculta apenas uma quimera aérea e que a natureza tenha sido mal compreendida na sua 

intenção ao dar-nos a razão por governante da nossa vontade. Vamos por isso, deste ponto de 

vista, pôr à prova esta ideia [...]. 

 

SEGUNDA SEÇÃO 

 

[...] A representação de um princípio objectivo, enquanto obrigante para uma vontade, 

chama-se um mandamento (da razão), e a fórmula do mandamento chama-se Imperativo. 

Todos os imperativos se exprimem pelo verbo dever (sollen), e mostram assim a relação de 

uma lei objectiva da razão para uma vontade que segundo a sua constituição subjectiva não é 

por ela necessariamente determinada (uma obrigação). Eles dizem que seria bom praticar ou 
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deixar de praticar qualquer coisa, mas dizem-no a uma vontade que nem sempre faz qualquer 

coisa só porque lhe é representado que seria bom fazê- la. Praticamente bom é porém aquilo 

que determina a vontade por meio de representações da razão, por conseguinte não por causas 

subjectivas, mas objectivamente, quer dizer por princípios que são válidos para todo o ser 

racional como tal. Distingue-se do agradável, pois que este só influi na vontade por meio da 

sensação em virtude de causas puramente subjectivas que valem apenas para a sensibilidade 

deste ou daquele, e não como princípio da razão que é válido para todos. 

Uma vontade perfeitamente boa estaria portanto igualmente submetida a leis 

objectivas (do bem), mas não se poderia representar como obrigada a acções conformes à lei, 

pois que pela sua constituição subjectiva ela só pode ser determinada pela representação do 

bem. Por isso os imperativos não valem para a vontade divina nem, em geral, para uma 

vontade santa; o dever (Sollen) não está aqui no seu lugar, porque o querer coincide já por si 

necessariamente com a lei. Por isso os imperativos são apenas fórmulas para exprimir a 

relação entre leis objectivas do querer em geral e a imperfeição subjectiva deste ou daquele 

ser racional, da vontade humana por exemplo. 

Ora, todos os imperativos ordenam ou hipotética ou categoricamente. Os hipotéticos 

representam a necessidade prática de uma acção possível como meio de alcançar qualquer 

outra coisa que se quer (ou que é possível que se queira). O imperativo categórico seria aquele 

que nos representasse uma acção como objectivamente necessária por si mesma, sem relação 

com qualquer outra finalidade. 

Como toda a lei prática representa uma acção possível como boa e por isso como 

necessária para um sujeito praticamente determinável pela razão, todos os imperativos são 

fórmulas da determinação da acção que é necessária segundo o princípio de uma vontade boa 

de qualquer maneira. No caso de a acção ser apenas boa como meio para qualquer outra 

coisa, o imperativo é hipotético; se a acção é representada como boa em si, por conseguinte 

como necessária numa vontade em si conforme à razão como princípio dessa vontade, então o 

imperativo é categórico. 

O imperativo diz-me, pois, que acção das que me são possíveis seria boa, e representa 

a regra prática em relação com uma vontade, que não pratica imediatamente uma acção só 

porque ela é boa, em parte porque o sujeito nem sempre sabe que ela é boa, em parte porque, 

mesmo que soubesse, as suas máximas poderiam contudo ser contrárias aos princípios 

objectivos duma razão prática. 

O imperativo hipotético diz pois apenas que a acção é boa em vista de qualquer 

intenção possível ou real. No primeiro caso é um princípio problemático, no segundo um 
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princípio assertórico-prático. O imperativo categórico, que declara a acção como 

objectivamente necessária por si, independentemente de qualquer intenção, quer dizer sem 

qualquer outra finalidade, vale como princípio apodíctico (prático). 

[...]Há por fim um imperativo que, sem se basear como condição em qualquer outra 

intenção a atingir por um certo comportamento, ordena imediatamente este comportamento. 

Este imperativo é categórico. Não se relaciona com a matéria da acção e com o que dela deve 

resultar, mas com a forma e o princípio de que ela mesma deriva; e o essencialmente bom na 

acção reside na disposição (Gesinnung), seja qual for o resultado. Este imperativo pode-se 

chamar o imperativo da moralidade.  

O querer segundo estes três princípios diferentes distinguisse também claramente pela 

diferença da obrigação imposta à vontade. Para tornar bem marcada esta diferença, creio que 

o mais conveniente seria denominar estes princípios por sua ordem, dizendo: ou são regras da 

destreza, ou conselhos da prudência, ou mandamentos (leis) da moralidade. Pois só a lei traz 

consigo o conceito de uma necessidade incondicionada, objectiva e consequentemente de 

validade geral, e mandamentos são // leis a que tem de se obedecer, quer dizer que se têm de 

seguir mesmo contra a inclinação. O conselho contém, na verdade, uma necessidade, mas que 

só pode valer sob a condição subjectiva e contingente de este ou aquele homem considerar 

isto ou aquilo como contando para a sua felicidade; enquanto que o imperativo categórico, 

pelo contrário, não é limitado por nenhuma condição e se pode chamar propriamente um 

mandamento, absoluta-, posto que praticamente, necessário. Os primeiros imperativos 

poderiam ainda chamar-se técnicos (pertencentes à arte), os segundos pragmáticos 

(pertencentes ao bem-estar), os terceiros morais (pertencentes à livre conduta em geral, isto é 

aos costumes). 

Surge agora a questão: como são possíveis todos estes imperativos? Esta pergunta não 

exige que se saiba como é que pode ser pensada a execução da acção ordenada pelo 

imperativo, mas somente como é que pode ser pensada a obrigação da vontade que o 

imperativo exprime na tarefa a cumprir. Não precisa discussão especial como seja possível 

um imperativo de destreza. Quem quer o fim, quer também (se a razão tem influência decisiva 

sobre as suas acções) o meio indispensavelmente necessário para o alcançar, que esteja no seu 

poder. Esta proposição é, pelo que respeita ao querer, analítica; pois no querer de um objecto 

como actividade minha está já pensada a minha causalidade como causalidade de uma força 

actuante, quer quer dizer o uso dos meios, e o imperativo extrai o conceito das acções 

necessárias para este fim do conceito do querer deste fim; (para determinar os próprios meios 

para alcançar uma intenção proposta são já precisas na verdade proposições sintéticas, que 
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não dizem porém respeito ao princípio, mas ao objecto a realizar). Que para dividir uma linha 

em duas partes iguais, segundo certo princípio, tenho de tirar dois arcos de círculo que se 

cruzem partindo das extremidades dessa linha, isso ensina-mo a Matemática na verdade só 

por proposições sintéticas; mas que, quando eu sei que só por esta acção é que o efeito 

pensado se pode dar, se eu quiser obter esse efeito completamente, tenho de querer também a 

acção que para isso é indispensável, isto é uma proposição analítica; pois que representar-me 

qualquer coisa como um efeito que me é possível obter de determinada maneira e representar-

me a mim mesmo agindo dessa maneira em relação a esse efeito é a mesma coisa. Os 

imperativos da prudência coincidiriam totalmente com os da destreza // e seriam igualmente 

analíticos, se fosse igualmente fácil dar um conceito determinado de felicidade. Com efeito, 

poder-se-ia dizer aqui como acolá: quem quer o fim, quer também (necessariamente conforme 

à razão) os únicos meios que para isso estão no seu poder. Mas infelizmente o conceito de 

felicidade é tão indeterminado que, se bem que todo o homem a deseje alcançar, ele nunca 

pode dizer ao certo e de acordo consigo mesmo o que é que propriamente deseja e quer. A 

causa disto é que todos os elementos que pertencem ao conceito de felicidade são na sua 

totalidade empíricos, quer dizer têm que ser tirados da experiência, e que portanto para a ideia 

de felicidade é necessário um todo absoluto, um máximo de bem-estar, no meu estado 

presente e em todo o futuro. Ora é impossível que um ser, mesmo o mais perspicaz e 

simultaneamente o mais poderoso, mas finito, possa fazer ideia exacta daquilo que aqui quer 

propriamente. Se é a riqueza que ele quer, quantos cuidados, quanta inveja e quanta cilada não 

pode ele chamar sobre si! Se quer muito conhecimento e sagacidade, talvez isso lhe traga uma 

visão mais penetrante que lhe mostre os males, que agora ainda se lhe conservam ocultos e 

que não podem ser evitados, tanto mais terríveis, ou talvez venha a acrescentar novas 

necessidades aos desejos que agora lhe dão já bastante que fazer! Se quer vida longa, quem é 

que lhe garante que ela não venha a ser uma longa miséria? Se quer pelo menos saúde, 

quantas vezes a fraqueza do corpo nos preserva de excessos em que uma saúde ilimitada nos 

teria feito cair! Etc. Em resumo, não é capaz de determinar, segundo qualquer princípio e com 

plena segurança, o que é que verdadeiramente o faria feliz; para isso seria precisa a 

omnisciência. Não se pode pois agir segundo princípios determinados para se ser feliz, mas 

apenas segundo conselhos empíricos, por exemplo: dieta, vida económica, cortesia, 

moderação, etc, acerca dos quais a experiência ensina que são, em média, o que mais pode 

fomentar o bem-estar. Daqui conclui-se: que os imperativos dá prudência, para falar com 

precisão, não podem ordenar, quer dizer representar as acções de maneira objectiva como 

praticamente necessárias; que eles se devem considerar mais como conselhos (consilia) do 
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que como mandamentos (praecepta) da razão; que o problema de determinar certa- e 

universalmente, que acção poderá assegurar a felicidade de um ser racional, é totalmente 

insolúvel, e que portanto, em relação com ela, nenhum imperativo é possível que possa 

ordenar, no sentido rigoroso da palavra, que se faça aquilo que nos torna felizes, pois que a 

felicidade não é um ideal da razão, mas da imaginação, que assenta somente em princípios 

empíricos dos quais é vão esperar que determinem uma conduta necessária para alcançar a 

totalidade de uma série de consequências de facto infinita. Este imperativo da prudência seria 

entretanto, admitindo que era possível determinar exactamente os meios da felicidade, uma 

proposição analítica-prática; pois ele distingue-se do imperativo da destreza só em que neste o 

fim é simplesmente possível, enquanto que naquele é dado. Mas como ambos eles apenas 

ordenam os meios para aquilo que se pressupõe ser querido como fim, o imperativo que 

manda querer os meios a quem quer o fim é em ambos os casos analítico. Não há pois 

também dificuldade alguma a respeito da possibilidade de um tal imperativo. 

Em contraposição, a possibilidade do imperativo da moralidade é sem dúvida a única 

questão que requer solução, pois que este imperativo não é nada hipotético e portanto a 

necessidade objectiva que nos apresenta não se pode apoiar em nenhum pressuposto, como 

nos imperativos hipotéticos. Aqui, porém, é preciso não perder de vista que não se pode 

demonstrar por nenhum exemplo, isto é empiricamente, se há por toda a parte um tal 

imperativo; mas há a recear que todos os que parecem categóricos possam afinal ser 

disfarçadamente hipotéticos. Quando, por exemplo, dizemos: «Não deves fazer promessas 

enganadoras», — admitimos que a necessidade desta abstenção não é somente um conselho 

para evitar // qualquer outro mal, como se disséssemos: «Não deves fazer promessas 

mentirosas para não perderes o crédito quando se descobrir o teu procedimento»; admitimos 

pelo contrário que uma acção deste género tem de ser considerada como má por si mesma, 

que o imperativo da proibição é portanto categórico; mas não poderemos encontrar nenhum 

exemplo seguro em que a vontade seja deter minada somente pela lei, sem qualquer outro 

móbil, embora assim pareça; pois é sempre possível que o receio da vergonha, talvez também 

a surda apreensão de outros perigos, tenham influído secretamente sobre a vontade. Quem é 

que pode provar pela experiência a não existência de uma causa, uma vez que a experiência 

nada mais nos ensina senão que a não descobrimos? Neste caso, porém, o pretenso imperativo 

moral, que como tal parece categórico e incondicional, não passaria de facto de uma 

prescrição pragmática que chama a nossa atenção para as nossas vantagens e apenas nos 

ensina a tomá-las em consideração. 
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Teremos pois que buscar totalmente a priori a possibilidade de um imperativo 

categórico, uma vez que aqui nos não assiste a vantagem de a sua realidade nos ser dada na 

experiência, de modo que não seria precisa a possibilidade para o estabelecermos, mas 

somente para o explicarmos. Notemos no entanto provisoriamente que só o imperativo 

categórico tem o carácter de uma  lei prática, ao passo que todos os outros se podem chamar 

em verdade princípios da vontade, mas não leis; porque o que é somente necessário para 

alcançar qualquer fim pode ser considerado em si como contingente, e podemos a todo o 

tempo libertar-nos da prescrição renunciando à intenção, ao passo que o mandamento 

incondicional não deixa à vontade a liberdade de escolha relativamente ao contrário do que 

ordena, só ele tendo portanto em si aquela necessidade que exigimos na lei. Em segundo 

lugar, o princípio da dificuldade que suscita este imperativo categórico ou lei da moralidade (a 

dificuldade de reconhecer a sua possibilidade), é também muito grande. Ele é uma proposição 

sintética-prática a priori, e pois que a explicação da possibilidade das proposições deste 

género levanta tão grande dificuldade no conhecimento teórico, já se deixa ver que no campo 

prático essa dificuldade não será menor. 

[...] O imperativo categórico é portanto só um único, que é este: Age apenas segundo 

uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. Ora se 

deste único imperativo se podem derivar, como do seu princípio, todos os imperativos do 

dever, embora deixemos por decidir se aquilo a que se chama dever não será em geral um 

conceito vazio, podemos pelo menos indicar o que pensamos por isso e o que é que este 

conceito quer dizer. 

Uma vez que a universalidade da lei, segundo a qual certos efeitos se produzem, 

constitui aquilo a que se chama propriamente natureza no sentido mais lato da palavra 

(quanto à forma), quer dizer a realidade das coisas, enquanto é determinada por leis 

universais, o imperativo universal do dever poderia também exprimir-se assim: Age como se a 

máxima da tua acção se devesse tornar, pela tua vontade, em lei universal da natureza. 

Vamos agora enumerar alguns deveres, segundo a divisão habitual em deveres para 

connosco mesmos e deveres para com os outros, em deveres perfeitos e imperfeitos. 

I) Uma pessoa, por uma série de desgraças, chegou ao desespero e sente tédio da vida, 

mas está ainda bastante em posse da razão para poder perguntar a si mesmo se não será talvez 

contrário ao dever para consigo mesmo atentar contra a própria vida. E procura agora saber se 

a máxima da sua acção se poderia tornar em lei universal da natureza. A sua máxima, porém, 

é a seguinte: Por amor de mim mesmo, admito como princípio que, se a vida, prolongando-se, 

me ameaça mais com desgraças do que me promete alegrias, devo encurtá-la. Mas pergun-ta-
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se agora se este princípio do amor de si mesmo se pode tornar em lei universal da natureza. 

Vê-se então em breve que uma natureza, cuja lei fosse destruir a vida em virtude do mesmo 

sentimento cujo objectivo é suscitar a sua conservação, se contradiria a si mesma e portanto 

não existiria como natureza. Por conseguinte aquela máxima não poderia de forma alguma 

dar-se como lei universal da natureza, e portanto é absolutamente contrária ao princípio 

supremo de todo o dever. 

2) Uma outra pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado. Sabe 

muito bem que não poderá pagar, mas vê também que não lhe emprestarão nada se não 

prometer firmemente pagar em prazo determinado. Sente a tentação de fazer a promessa; mas 

tem ainda consciência bastante para perguntar a si mesma: Não é proibido e contrário ao 

dever livrar-se de apuros desta maneira? Admitindo que se decidia a fazê-lo, a sua máxima de 

acção seria: Quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo 

pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá. Este princípio do amor de si mesmo ou da 

própria conveniência pode talvez estar de acordo com todo o meu bem-estar futuro; mas agora 

a questão é de saber se é justo. Converto assim esta exigência do amor de si mesmo em lei 

universal e ponho assim a questão: Que aconteceria se a minha máxima se transformasse em 

lei universal? Vejo então imediatamente que ela nunca poderia valer como lei universal da 

natureza e concordar consigo mesma, mas que, pelo contrário, ela se contradiria 

necessariamente. Pois a universalidade de uma lei que permitisse a cada homem que se 

julgasse em apuros prometer o que lhe viesse à ideia com a intenção de o não cumprir, 

tornaria impossível a própria promessa e a finalidade que com ela se pudesse ter em vista; 

ninguém acreditaria em qualquer coisa que lhe prometessem e rir-se-ia apenas de tais 

declarações como de vãos enganos. 

3) Uma terceira pessoa encontra em si um talento natural que, cultivado em certa 

medida, poderia fazer dele um homem útil sob vários aspectos. Mas encontra-se em 

circunstâncias cómodas e prefere ceder ao prazer a esforçar-se por alargar e melhorar as suas 

felizes disposições naturais. Mas está em condições de poder perguntar ainda a si mesmo se, 

além da concordância que a sua máxima do desleixo dos seus dons naturais tem com a sua 

tendência para o gozo, ela concorda também com aquilo que se chama dever. E então vê que 

na verdade uma natureza com uma tal lei universal poderia ainda subsistir, mesmo que o 

homem (como os habitantes dos mares do Sul) deixasse enferrujar o seu talento e cuidasse 

apenas de empregar a sua vida na ociosidade, no prazer, na propagação da espécie, numa 

palavra — no gozo; mas não pode querer que isto se transforme em lei universal da natureza 

ou que exista dentro de nós por instinto natural. Pois como ser racional quer ele 
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necessariamente que todas as suas faculdades se desenvolvam, porque lhe foram dadas e lhe 

servem para toda a sorte de fins possíveis. 

4) Uma quarta pessoa ainda, que vive na prosperidade ao mesmo tempo que vê outros 

a lutar com grandes dificuldades (e aos quais ela poderia auxiliar), pensa: Que é que isso me 

importa? Que cada qual goze da felicidade que o céu lhe concede ou que ele mesmo pode 

arranjar; eu nada lhe tirarei dela, nem sequer o invejarei; mas contribuir para o seu bem-estar 

ou para o seu socorro na desgraça, para isso é que eu não estou! Ora supondo que tal maneira 

de pensar se transformava em lei universal da natureza, é verdade que o género humano 

poderia subsistir, e sem dúvida melhor ainda do que se cada qual se pusesse a pairar de 

compaixão e bem-querença e mesmo se esforçasse por praticar ocasionalmente estas virtudes, 

ao mesmo tempo que, sempre que pudesse, se desse ao engano, vendendo os direitos dos 

outros ou prejudicando-os de qualquer outro modo. Mas, embora seja possível que uma lei 

universal da natureza possa subsistir segundo aquela máxima, não é contudo possível querer 

que um tal princípio valha por toda a parte como lei natural. Pois uma vontade que decidisse 

tal coisa pôr-se-ia em contradição consigo mesma; podem com efeito descobrir-se muitos 

casos em que a pessoa em questão precise do amor e da compaixão dos outros e em que ela, 

graças a tal lei natural nascida da sua própria vontade, roubaria a si mesma toda a esperança 

de auxílio que para si deseja. Estes são apenas alguns dos muitos deveres reais ou que pelo 

menos nós consideramos como tais, cuja derivação do princípio único acima exposto ressalta 

bem clara. Temos que poder querer que uma máxima da nossa acção se transforme em lei 

universal: é este o cânone pelo qual a julgamos moralmente em geral. Algumas acções são de 

tal ordem que a sua máxima nem sequer se pode pensar sem contradição como lei universal 

da natureza, muito menos ainda se pode querer que devam ser tal. Em outras não se encontra, 

na verdade, essa impossibilidade interna, mas é contudo impossível querer que a sua máxima 

se erga à universalidade de uma lei da natureza, pois que uma tal vontade se contradiria a si 

mesma. Facilmente se vê que as do primeiro género contrariam o dever estrito ou estreito 

(iniludível), e as do segundo o dever mais largo (meritório); e assim todos os deveres, pelo 

que respeita à natureza da obrigação (não ao objecto da sua acção), pelos exemplos 

apontados, ficam postos completamente em dependência do mesmo princípio único. 
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Capítulo 9 - Star Wars e o conceito de Vontade em Schopenhauer 

 

Há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante... 

 

Em 25 de maio de 1977 estreou o filme Star Wars, uma história criada pelo cineasta 

americano George Lucas (1944). No primeiro filme da franquia somos apresentados a uma 

galáxia governada por um poderoso Império, que comanda seu reinado com punho rígido, 

inspirando medo e subserviência. O último obstáculo que o temível Imperador, Darth Sidious 

e seu braço direito, Darth Vader, precisam enfrentar é um grupo de Rebeldes e seus aliados, 

que se sentem herdeiros do espírito da antiga República Galáctica e da extinta Ordem Jedi, 

antigos guardiões da Paz, que foram praticamente extintos durante a derrocada da República 

durante os acontecimentos da ascensão do Império. 

A Princesa Leia, uma líder dos Rebeldes, encontra apoio no jovem Luke Skywalker, 

um órfão que descobre ser filho de um poderoso guerreiro Jedi, e de Han Solo e Chewbacca, 

dois fora-da-lei que se aliam à causa altruísta dos Rebeldes em restituir a democracia e a 

liberdade à Galáxia. 

 

  
George Lucas (1944) Mark Hammil interpreta Luke Skywalker 

 

 

 

 

 

 

Alec  Guiness como o velho Obi-Wan 

Kenobi 

 

Carrie Fisher interpretou a 

Princesa Leia Organa 

Kenny Baker dá vida ao dróide R2D2 e 

Anthony Daniels a C3PO 
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Darth Vader possui vida graças a atuação de dois atores na 

trilogia original: David Prowse foi o corpo do lorde sombrio dos 

Sith, enquanto Sebastian Shaw foi o rosto do vilão no Retorno 

de Jedi, e a voz do vilão é de Earl Jones. 

 

 
Chewbacca interpretado por Peter Mayhew e Han Solo 

interptado por Harrison Ford. 

 

 Em 1980, veio à luz Star Wars: O império contra-ataca, que mostra a continuação da 

saga, no qual são revelados segredos importantes dos personagens e o herói Luke Skywalker 

confronta Darth Vader cara a cara. Três anos mais tarde, em 1983, o filme Star Wars: o 

retorno de Jedi apontou para o desfecho da saga, no entanto, os filmes geraram uma massa 

crescente de fãs, que foram cativados pela complexidade do universo dos filmes, que 

passaram a suscitar diversas histórias derivadas para outras mídias.  
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Star Wars (1977 Star Wars: o Império Contra-Ataca 

(1980) 

Star Wars: o Retorno de Jedi (1983) 

 

  
Ian McDiarmid interpretou Darth Sidious / Palpatine Sebastian Shaw foi o rosto do combalido Anakin 

Skywalker no Retorno de Jedi 

 

 Depois da conclusão da trilogia original, George Lucas insere uma numeração para 

cada um dos filmes, Episódios IV, V e VI, devido ao anúncio de uma trilogia para narrar os 

eventos que marcam a queda da República e o nascimento do Império. Mas a trilogia prequela 

só chegaria aos cinemas em 1999, com o Episódio I: a Ameaça Fantasma. Que mostra os 

acontecimentos que proporcionaram o declínio da República, assim como a ascensão de uma 

ameaça enigmática, que a ordem Jedi precisa investigar. A história apresenta a infância de 

Anakin Skywalker, um altruísta menino que anos mais tarde se tornaria um poderoso 

cavaleiro Jedi, guardião da paz e da justiça.  
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Episódio I: a Ameaça Fantsama 

(1999) 

Episódio II: a Guerra dos Clones  

(2002)  

Episódio III: a Vingança dos Sith 

(2005) 

 

 No Episódio II: A Guerra dos Clones (2002), Anakin Skywalker já é um jovem 

aprendiz Jedi ao lado de seu mestre, Obi-Wan Kenobi. Os conflitos políticos trazem uma 

exaustante guerra entre a República e a Federação do Comércio, que almeja se separar da 

República. Mas por detrás desses acontecimentos há a manipulação de um poderoso inimigo, 

que se beneficia do confronto.  

 

 
  

Hayden Christensen é Anakin 

Skywalker 

Natalie Portman é Padmé Amidala Liam Neeson é Qui-Gon Jinn 

 

No último episódio da trilogia prequela, A Vingança dos Sith (2005), Anakin 

Skywalker se tornou um poderoso cavaleiro Jedi, mas é inseguro em relação aos rumos da 

ordem Jedi e dos desdobramentos da guerra. A mão invisível que controla o conflito entre a 

República e os Separatistas se revela, e a corrupção de Anakin se torna fundamental para a 

derrocada dos Jedi, o fim da República e a instauração do Império. 
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 George Lucas não pretendia fazer novos filmes de Star Wars, e em 2014 ele vende a 

franquia, junto com a Lucasfilm, para a Disney, que logo anunciou uma série de filmes da 

saga. Em 2015, o Episódio VII: O Despertar da Força, narra os eventos de 30 anos após a 

queda do Império, que não foi completamente desmantelado, pois deu lugar à uma nova 

organização, a Primeira Ordem, liderada pelo misterioso Snoke. Uma nova geração de heróis 

é apresentada: Rey, uma jovem que possui os dons da Força; Finn, um soldado Stormtrooper 

desertor; e Poe Dameron, um habilidoso piloto da Resistência. A Resitência, liderada pela 

Princesa Leia, é a única organização que se opõe a Primeira Ordem. Kylo Ren é um Sith e 

braço direito de Snoke, e ele se revela como filho de Han Solo e da Princesa Leia. O Episódio 

VIII: Os últimos Jedi, chegou aos cinemas em 2017, e trouxe revelações sobre o passado de 

Rey, os motivos que fizeram Ben Solo se tornar Kylo Ren e o paradeiro de Luke Skywalker, 

que havia desaparecido. Em 2019 chegará a público o Episódio IX, que será o desfecho da 

nova trilogia. Star Wars é uma das franquias mais rentáveis do cinema, e a Disney já anunciou 

uma nova trilogia, que explorará outro momento cronológico deste rico universo.  

 
 

 

 

Daisy  Ridlley interpreta  Rey 

 

Adam Driver é Bem Solo / Kylo Ren 

 

Da esquerda pra direita: Oscar Isaac 

interreta Poe Dameron e John 

Boyega interpreta Finn 
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Episódio VII: O Despertar da Força (2015) Episódio VIII: Os últimos Jedi (2017) 

 

O Universo Expandido 

 

O fenômeno Star Wars gerou uma onda de produtos derivados como quadrinhos, livros 

e videogames. As histórias narradas nessas mídias compuseram o antigo Universo Expandido 

de Star Wars, mas foram desconsiderados do Universo Canônico a partir da aquisição da 

Disney.  Atualmente, são considerados como canônicos as animações Star Wars: A 

Guerra dos Clones (2008 – 2014) e Star Wars: Rebeldes (desde 2014), os quadrinhos 

produzidos pela Marvel Comics, os novos Romances, e os novos jogos de videogame. Todas 

as demais produções anteriores são consideradas como Lendas. Em 2015, o filme Rogue One: 

uma história Star Wars mostrou como os planos da primeira Estela da Morte foram roubados 

do Império por um grupo de corajosos Rebeldes. 

 

 

A Força no Universo de Star Wars 

 

 No primeiro filme, de 1977, Obi-Wan assim descreve a Força para Luke: “A Força é o 

que dá poder aos Jedi. É um campo de energia criado por todos os seres vivos, que nos cerca, 

nos permeia e mantém a galáxia unida”. Na série animada A Guerra dos Clones, o espírito de 

Qui-Gon Jinn afirma que: “Toda energia da Força Viva, de todas as coisas vivas que tenham 

existido, alimenta a Força Cósmica, ligando tudo e se comunicando através dos midi-
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chlorians”. No Episódio I: A Ameaça Fantasma, Qui-Gon explica que os midi-chlorians são 

uma espécie de micro-organismos que vivem nas células de todos os seres vivos e servem de 

ligação entre os seres vivos e a Força. Há pessoas que possuem maior quantidade de mid-

chlorians em seu corpo e, por isso, são capazes de extrair poder da Força e adquirir 

habilidades extraordinárias. 

 A Força Cósmica é um poder metafísico presente em todas as coisas e mantém o 

Universo Unido, e a Força Viva, que está presente em todos os serves vivos, é influenciada 

pelas emoções. Essa maleabilidade da Força Viva faz com que ela possua dois aspectos 

fundamentais, que não podem ser extintos, a Luz e as Sombras. O lado luminoso da Força é 

caracterizado por emoções como compaixão, altruísmo, bondade e humildade. O lado 

sombrio da Força é caracterizado por ódio, raiva, maldade e ganância. 

 Há milhares de anos atrás, no Universo de Star Wars, sensitivos da Força se uniram 

para formar a Ordem Jedi, baseando-se em cinco preceitos fundamentais, o Código Jedi: não 

há emoção, há paz; não há ignorância, há conhecimento; não há paixão, há serenidade; não 

há caos, há harmonia; não há morte, há a Força. A Ordem Jedi se estabeleceu na República 

como guardiães da Paz e promotores do conhecimento, e em seu auge, a Ordem Jedi chegou a 

possuir mais de dez mil membros.  

A estrutura administrativa da Ordem Jedi acontecia em quatro conselhos: o Conselho 

de Reconciliação, responsável pela diplomacia a fim de manter a Paz na Galáxia; o conselho 

do Conhecimento, responsável por registrar e arquivar o conhecimento dos Jedi e da Galáxia e 

transmiti-lo aos jovens Jedi iniciados; o Conselho de Redistribuição, responsável por 

gerenciar as atividades dos sensitivos à Força que não foram aprovados para se tornarem Jedi; 

e o Alto Conselho, que é formado pelos mais sábios e bravos membros da Ordem, 

participando ativamente da administração da Galáxia, oferecendo conselhos ao Chanceler e ao 

Senado Galáctico. Antes do Holocausto Jedi, apresentados no Episódio III, a Ordem Jedi 

acumulava cerca de vinte quatro mil anos de história.  Há outras organizações na República 

que fazem uso da Força, como grupos de Sábios e Religiosos de vários pontos da Galáxia.  

 Na história de Star Wars houve muitos Jedi que buscaram conhecimento do Lado 

Sombrio da Força porque acreditavam que o medo que os Jedi nutriam pelo Lado Sombrio os 

impediam de alcançar uma visão integral da Força, visto que era a mesma Força que possuía 

um lado Luminoso e um lado Sombrio. Esses Jedi foram designados de Jedi cinzas e aqueles 

que foram flagrantemente comprovados fazendo uso de técnicas proibidas foram expulsos da 

Ordem Jedi sendo chamados de Jedi perdidos ou Jedi Negros. Há milhares de anos atrás, 

houve uma cisma na Ordem Jedi: alguns membros queriam utilizar conhecimentos 
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provenientes do lado Sombrio, desencadeando uma guerra entre grupos. Os Jedi que queriam 

utilizar o lado sombrio foram vencidos e exilados no espaço desconhecido, fora da Galáxia, e 

lá eles encontraram uma civilização desconhecida no planeta Korriban, que cultuava o Lado 

Sombrio da Força e dela extraíam poder, eram o Sith, ou como foram designados 

posteriormente, de Sith puro-sangue, um povo que idolatrava a guerra e possuía costumes 

bastante cruéis.  

Rapidamente, esses Jedi perdidos se tornaram líderes dos Sith e construíram o Império 

Sith, ampliando seus conhecimentos sobre o Lado Sombrio. Houve uma longa guerra entre a 

Antiga República e o Império Sith, a guerra dos Mil Anos, e essa guerra terminou com a 

derrocada dos Sith, porém, os ensinamentos do Lado Sombrio foram preservados por Dath 

Bane, um poderoso Sith que reconfigurou a filosofia Sith, instituindo a Regra de Dois. Essa 

regra afirma que o poder dos Sith não pode ser dividido entre muitos, tal como um veneno 

que diluído em muitas partes perde seu poder, mas que concentrado se torna altamente mortal. 

Assim, só pode haver dois Sith, um Mestre e um Aprendiz, quando o Aprendiz se julgar forte 

o suficiente para derrotar o Mestre, uma luta mortal entre os dois deve ocorrer, se o Mestre 

derrotar o Aprendiz deve encontrar outro, e se Aprendiz vencer ele se tornará mestre e deverá 

encontrar seu discípulo.  

O código Sith é uma contravenção ao Código Jedi, e afirma que: A paz é uma mentira, 

só há paixão. Através da paixão eu ganho força. Através da força eu ganho poder. Através do 

poder eu ganho vitória. Através das vitórias minhas correntes são quebradas.  A força me 

libertará. Há outros grupos e povos que fazem uso do lado Sombrio, como as bruxas de 

Dathomir, que utilizam o lado Sombrio como uma feitiçaria. Na série animada A guerra dos 

clones foi mostrado Mãe Talzin liderando as Irmãs da Noite, as bruxas de Dathomir, e como 

ela colaborou com Darth Sidious ao fornecer Ventress como soldado para servir a Darth 

Tyranus. Darth Maul e seu irmaõ, Savage, são guerreiros de Dathomir.  

Tanto os Jedi quanto os Sith obtêm poderes extraordinários através de sua ligação com 

a Força. Tanto os Jedi quanto os Sith bem treinados possuem agilidade, capacidade de salto e 

de resistência sobre-humanas, assim como são capazes de levitar objetos por meio de 

telecinese assim como prever acontecimentos futuros por meio de visões e de intuir situações 

de perigo e de transtorno na Força. O Jedi são capazes de induzir mentes fracas a se 

comportarem conforme sua vontade por tempo determinado, e os Sith podem extrair segredos 

das mentes fracas por meio de uma espécie de invasão mental, e eles também podem 

materializar energia com as mãos e projetá-las em forma de descarga contra seus oponentes.  
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Na trilogia original e na trilogia prequela, a história de Star Wars apresentou um 

clássico embate entre luz e trevas, bem e mal, entre o lado luminoso e o lado sombrio da 

Força. No entanto, na série animada Star Wars Rebels e na nova trilogia inaugurada no 

episódio VII, a história procura valorizar um equilíbrio entre o lado luminoso e sombrio da 

Força, numa clara alusão aos ensinamentos taoístas, de que há uma complementariedade nos 

opostos, e que a Luz e a Escuridão não existem de forma independente e em estado puro, e a  

compreensão do equilíbrio entre Luz e Escuridão é um conhecimento superior ao seu simples 

antagonismo, que seria um entendimento parcial e limitado.  

 

O conceito de Vontade em Schopenhauer 

 

 Arthur Schopenhauer (1788 – 1860) é um dos filósofos mais intrigantes do século 

XIX, porém, seu pensamento permaneceu relegado do debate filosófico na Academia durante 

décadas, sendo primeiramente valorizado em círculos artísticos. Atualmente, Schopenhauer é 

reconhecido entre os grandes filósofos da tradição do pensamento, e sua originalidade reside 

em ser o primeiro filósofo ocidental a ter influências diretas do pensamento oriental, a ponto 

d’ele ser declaradamente budista.  

Sua obra principal, O Mundo como Vontade e Representação (1818), teceu o último 

esforço abrangente em Filosofia de construir uma visão sobre a totalidade do mundo, e o fez 

por uma via muito diferente da de Platão, Kant e Hegel, ao contrário da tradição filosófica 

ocidental que privilegiou a razão como a grande característica humana e o grande diferencial 

em relação aos outros seres, Schopenhauer colocou no centro de sua filosofia a corporeidade, 

o mundo material e uma metafísica imanente que acede ao núcleo de toda a existência pela 

via dos sentimentos. Os quatro pilares de sua filosofia são o conhecimento, a natureza, a 

estética e a ética, todos convergindo para o mesmo núcleo. 
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A edição de  1818 de Die Welt as 

Wille  und Vorstelung 

Tradução brasileira de  O Mundo 

como Vontade e como 

Representação. 

 

O conhecimento 

 

 A frase inicial da principal obra de Schopenhauer começa com a afirmação: “O mundo 

é minha representação”. O mundo efetivo, ou a realidade, só existe para quem a representa, a 

conhece. Ser é ser percebido. O mundo só tem existência a partir do momento que é 

apreendido por um corpo e por um entendimento. Aqui o idealismo transcendental de Kant é 

reinterpretado: tempo, espaço e causalidade existem apenas a priori no entendimento humano, 

constituindo o princípio de razão. O mundo conhecido pelo homem é uma representação 

tecido pelo entendimento humano sobre o mundo efetivo, e somente depois de fecundado pela 

intuição empírica a razão pode formar conceitos abstratos e gerais. 

 Tanto o conhecimento proveniente do entendimento quanto o conhecimento formado 

pela razão em forma de conceitos são instrumentos de sobrevivência. E nisso os animais não 

são totalmente diferentes dos homens, um gato, por exemplo, pode fazer uma espécie de 

cálculo instintivo para seu salto e um elefante pode temer passar numa ponte por causa do seu 

peso. Schopenhauer foi um dos primeiros filósofos a afirmar que os animais também possuem 

uma espécie de pensamento. O conhecimento especulativo da razão é secundário em relação 

ao entendimento e ao princípio irracional do mundo, que ele chamará de Vontade, o ímpeto 

cego, presente em todas as coisas.  

 Apesar de fazer uma despotencialização da razão, Schopenhauer reconhece os poderes 

da racionalidade humana. Somente por meio da razão o homem é capaz de se projetar no 
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futuro e reviver mentalmente o passado, mas isso também é fonte de muitas frustrações, a 

ponto de o homem sentir inveja dos animais, que vivem somente no presente.  

 O sujeito que conhece não é a partir dele mesmo conhecido. O sujeito só se conhece a 

partir dos objetos e ele mesmo se reconhece como tal. É como o olho que pode ver a tudo, 

mas não pode ver a si mesmo. A experiência cognitiva tem sua matriz na sensibilidade do 

corpo, que constrói representações do mundo por meio do princípio de razão, sendo assim, o 

mundo só existe como representação para o sujeito do conhecimento.  

 

A natureza 

 

 Desde os gregos antigos a Filosofia buscou conhecer aquilo que se apresenta diante de 

nós como a totalidade das coisas existentes: o mundo ou natureza. Conhecer os fenômenos 

que constituem a efetividade significa correr atrás da infindável cadeia de causa e efeito que 

engendra a natureza, e conhecer como os fenômenos funcionam, para Schopenhauer, nada 

tem a ver com conhecer o sentido oculto do mundo. Contrariamente a Kant, Schopenhauer 

afirma que a coisa-em-si pode ser acedida, mas não pela razão, mas pela via dos sentimentos. 

O corpo dá origem ao conhecimento submetido ao princípio de razão assim como permite 

compreender algo que está para além dos princípios da causalidade, um ímpeto cego que está 

no limite da subjetividade que ele designa com o nome “Vontade”.  

 Ao encontrar a Vontade como o primeiro princípio do próprio corpo, é possível afirmar 

por analogia que a Vontade também é o princípio dos outros corpos. Afirmar que a Vontade é 

o íntimo dos corpos dos outros seres humanos e dos animais é bastante fácil, devido à 

flutuação do ânimo e ao devir material ao qual estão submetidos, mas Schopenhauer vai mais 

além ao afirmar que também os vegetais e o reino inanimado também são constituídos pela 

Vontade porque existem de forma efetiva, as pedras porque possuem materialidade e 

constituem parte do mundo efetivo e as plantas num nível acima, porque nelas existe uma 

volição. Por isso, além de afirmar que “o mundo é minha representação”, Schopenhauer agora 

afirma que “o mundo é minha vontade”, pois há uma Vontade Cósmica que fundamenta todo 

o universo, perpassando todas as coisas que existem. 

 O “mundo visto por dentro”, segundo a metafísica de Schopenhauer, é composto 

essencialmente pela Vontade Cósmica, dos quais as coisas são suas objetivações de acordo 

com as ideias matrizes dos entes, as ideias platônicas, que são a primeira manifestação da 

Vontade, que se materializa no mundo fenomênico. E nos seres vivos, há uma preponderância 

crescente de querer, a Vontade de vida que está presente de forma sútil nas plantas e se 
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intensifica e intumesce no animal, para se tornar radical no desejo humano, que pulsa nas 

veias de cada homem e mulher que vive e respira.  

 A Vontade de vida, que primeiramente é intuída em nosso próprio corpo e conhecida 

primeiramente pela via dos sentimentos, é descoberta como autofágica, ou seja, no âmbito da 

representação há uma disputa contínua pela existência o que faz com que os seres estejam em 

disputa no rio heraclitiano do devir. Essa disputa imanente à existência é intuída em nosso 

próprio corpo por meio da sexualidade, que é um querer irracional que impele a sobrevivência 

da espécie e a satisfação de apetites egoístas, mas que logo após realizado surge novamente o 

mesmo ímpeto. Embora a Vontade seja autofágica e destrutiva, no plano metafísico ela é 

indestrutível, porque as coisas desaparecem no plano da Representação, mas a Vontade ela 

mesma é imperecível.  

 Nos seres humanos há uma ambivalência. Somente em nós a Vontade possui um 

autorreconhecimento, ou seja, somente nós podemos contemplar o espelho do mundo e trazer 

a Vontade à consciência, todavia, também é sobre os humanos que a Vontade crava seus 

dentes com mais força: em nós o desejo sexual, o ímpeto da violência e o medo da morte são 

mais agudos.  

 A luta contínua pela matéria que caracteriza a Vontade de Vida, a discordância que 

impera entre as objetivações particulares da Vontade leva Schopenhauer a um pessimismo 

metafísico, o que ele próprio denomina de realismo: afirmando que toda vida é sofrimento. A 

sentença do filósofo de que “o homem é um pêndulo entre a dor e o tédio” sintetiza a 

compreensão de que o homem oscila entre o sofrimento por não ter o que quer para o tédio 

que antecede a um novo querer.  

Há uma escala crescente de manifestação da Vontade no mundo: reino inorgânico, 

reino vegetal, animais e seres humanos têm em comum a mesma essência, embora sejam 

muito diferentes no plano fenomênico. No ser humano a Vontade é autoconsciente, isso 

confere ao homem a capacidade de se projetar no futuro e antecipar racionalmente sua própria 

morte, e por ser a máxima objetivação da Vontade o homem é o mais sofredor de todos os 

seres. A felicidade, segundo o autor, é uma ilusão passageira, um pequeno alívio em meio aos 

sofrimento e amarguras da existência, até mesmo o amor seria uma promessa de vida para 

quem ama, mas não de felicidade.  
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A estética 

 

 A consideração de que toda vida é sofrimento não é a palavra final de Schopenhauer 

sobre a vida. O autor de O mundo como Vontade e Representação constrói uma teoria estética 

que concebe a arte como uma forma de alívio e de refúgio ao sofrimento do mundo, 

oferecendo uma espécie de consolação metafísica. Segundo Schopenhauer, todos os homens 

possuem em maior ou menor grau a capacidade do gênio em intuir a verdade das coisas que se 

manifesta exteriormente na natureza: a própria Vontade se deixa conhecer como ideia na 

pluralidade dos entes existentes na natureza. Nesses momentos de inocência e fruição, 

acontece uma autoconsciência da Vontade por uma via não racional, a experiência estética. Na 

contemplação de um rio, de flores e animais, a intuição estética entra em contato com a 

própria ideia que está sendo expressa naquela individualidade.  

 Ao contemplar esteticamente as ideias que expressam a Vontade na natureza, acontece 

um quietivo da Vontade, porque a contemplação estética é um prazer sem interesse. Aqueles 

que são naturalmente mais dotados da genialidade são capazes de expressar sua intuição em 

forma de arte figurativa e representativa: paisagismo, arquitetura, escultura, pintura, literatura 

e poesia são expressões estéticas que transmitem uma intuição. Para Schopenhauer, há uma 

arte que é a própria expressão da Vontade: a música. A música não é, então, uma 

representação da Vontade, mas é a expressão dos sentimentos e dos ânimos que deixam 

conhecer a Vontade de forma imediata. Assim, a música expressa alegria, tristeza, raiva e 

amor de forma imediata porque é a língua direta da Vontade. Isso fica evidente quando vemos 

uma cena de filme que sem música perde sua expressividade, pois a música expressa o 

sentimento figurado de forma intuitiva. A música leva o ouvinte a entrar em contato direto 

com o objeto, sem intermediações.  

 

A ética 

  

 O caráter autodiscordante da Vontade faz com que o mundo seja pautado pelas 

disputas egoístas, que no gênero humano levam até mesmo à morte. Schopenhauer constata 

que no decorrer da história, os homens nunca falharam em mentir, roubar e matar para atender 

aos seus interesses pessoais. Neste cenário pessimista, haveria lugar para a ética? A resposta é 

positiva. Schopenhauer, na última parte de O Mundo como Vontade e Representação aponta 

para uma ética fundamentada nos sentimentos, muito diferente de Kant, a quem o filósofo 

mantém uma relação intelectual ora de reverência, ora de afastamento. 
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 Schopenhauer afirma que há um sentimento inegável no ser humano que gera uma 

profunda comoção frente ao sofrimento alheio: a compaixão. Pela compaixão somos 

colocados de forma instintiva no lugar do outro que padece, também há uma precedência dos 

sentimentos na ética de Schopenhauer. E diferentemente de outros filósofos que o 

precederam, que construíram sistemas morais fundamentados no ser humano, a compaixão é 

uma inclinação frente ao sofrimento de qualquer outro corpo vivo, um animal é capaz de 

sentir dor e o seu sofrimento desperta a compaixão. Schopenhauer afirma que pessoas que são 

incapazes de sentir compaixão pelos animais ou cometem crueldades contra eles são pessoas 

ruins, perversas.  

 Todavia, o filósofo chama a atenção de que a compaixão exige uma atitude, não basta 

somente a comiseração dos sentimentos, é preciso agir de forma efetiva a fim de mitigar o 

sofrimento alheio. Dessa forma, a compaixão opera atenuando os sofrimentos e as dores, 

embora seja incapaz de as negar por completo. Em outros textos, Schopenhauer desenvolve 

lições de Sabedoria de Vida, no sentido de oferecer indicações de como é possível viver de 

forma prudente, não para alcançar a felicidade, mas para ser menos infeliz num mundo mau.  

 A compaixão nega o sofrimento da Vontade de forma provisória e imperfeita, mas há 

uma vereda mais efetiva para a negação das dores do mundo, embora seja um caminho 

trilhado por poucos. É a forma de vida dos ascetas, que dedicam sua vida no afastamento 

daquilo que se apresenta como o objetivo de vida para a maior parte das pessoas: poder, 

prazer, bens materiais, etc. Aqui se faz evidente a influência da tradição oriental no 

pensamento de Schopenhauer, que buscou influência no budismo para desenvolver sua 

filosofia que termina com a negação da Vontade no ascetismo. O asceta é aquele que nega o 

próprio querer, e como é a mesma Vontade cósmica que permeia todas as coisas no mundo, o 

asceta nega em si a Vontade ela mesma. Embora o asceta trilhe um caminho de abnegação, ao 

negar o sofrimento do Mundo em si há uma espécie de libertação, por isso ele vê sua escolha 

não com pesar, mas com satisfação e alegria.  

 

Considerações finais 

 

 A Força no Universo de Star Wars possui o mesmo estatuto metafísico apresentado 

pelo conceito de Vontade em Schopenhauer. A Força/Vontade está presente em todas as coisas 

do Cosmo, e embora haja uma contradição que gera uma disputa entre os indivíduos no plano 

fenomênico, visto “por dentro” tudo que existe é composto pela Força/Vontade. Nos seres 
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inanimados este substrato é denominado por Força Cósmica/Vontade Cósmica, nos seres 

vivos é chamada de Força Viva/Vontade de vida.  

 A Força/Vontade é autocontraditória, crava seus dentes sobre si mesma, e não chegou 

ao fim porque há um equilíbrio íntimo e natural a ela. Nos seres humanos, os sentimentos são 

a expressão mais pulsante da Força/Vontade. O Jedi/asceta busca o caminho da compaixão e 

tenta negar em si mesmo a flutuação dos sentimentos, sendo que a paixão é um caminho 

tortuoso para o sofrimento.  As semelhanças entre a Força no Universo de Star Wars e a 

filosofia de Schopenhauer são explicáveis por causa das influências comuns que estão na base 

dessas obras: o pensamento oriental.  

 A filosofia de Schopenhauer encontrou muita resistência no meio acadêmico, talvez 

porque desprivilegiou a razão num meio que faz culto a ela. E apesar dessa resistência inicial, 

o pensamento de Schopenhauer se tornou uma das filosofias mais influentes nos séculos 

posteriores, sendo impactante na elaboração de movimentos que nada têm em comum: o 

materialismo, o romantismo e o existencialismo, sem citar as influências que o filósofo 

exerceu para além do meio acadêmico, como nas artes. 

 

Para refletir 

 

Atividades didáticas e avaliação 

 

a) Para Schopenhauer, o mundo visto de dentro, isto é, a partir de sua concepção 

metafísica, é pura Vontade que se objetiva de formas distintas no reino inanimado, no vegetal, 

no animal e de forma mais perfeita no ser humano. Explique a lógica desse pensamento de 

Schopenhauer, explique porque o mundo – o conjunto de todas as coisas existentes – é 

Vontade.  

b) O que é a estética para Schopenhauer? Qual é o estatuto da música? 

c) Como é possível a ética na filosofia de Schopenhauer? 

 

Pesquisa e debate 

 

a) A Força no universo de Star Wars é o fundamento de todas as coisas que existem, e ela 

possui um aspecto luminoso e um aspecto sombrio. Se nos primeiros episódios da saga a 

história explorou um antagonismo entre Luz e Trevas, o bem e o mal, atualmente a história 

busca apontar para o equilíbrio entre o lado luminoso e sombrio da Força. Faça uma pesquisa 
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sobre o Yng-yang, o princípio da filosofia chinesa e construa uma comparação com o conceito 

de Vontade em Schopenhauer. 

b) “O homem é um pêndulo entre a dor e o tédio”, uma frase um tanto pessimista de 

Schopenhauer, que deve ser compreendida a partir de seu pensamento acerca da contradição 

da Vontade, que no plano da representação se volta contra si mesma e não conhece descanso. 

Faça uma pesquisa sobre o sofrimento no pensamento budista e construa uma comparação 

com o pensamento de Schopenhauer.  

 

Para saber mais 

 

SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e como representação. Tomo I. 

Tradução de Jair Barboza. São Paulo: Editora Unesp, 2005.  

 

BARBOZA, Jair. Schopenhauer: a decifração do enigma do mundo. São Paulo: Paulus, 

2014.  
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Anexo 

 

O mundo como representação  

 

“O mundo é minha representação”. Esta é uma verdade que vale em relação a cada ser 

que vive e conhece, embora apenas o homem possa trazê-la à consciência refletida e abstrata. 

E de fato o faz. Então nele aparece a clareza de consciência filosófica. Torna-se-lhe claro e 

certo que não conhece Sol algum e Terra alguma, mas sempre apenas um olho que vê o Sol, 

uma mão que toca a Terra. Que o mundo que o cerca existe apenas como representação, isto é, 

tão somente em relação a outrem, aquele que representa, ou seja, ele mesmo. — Se alguma 

verdade pode ser expressa a priori, é essa, pois é uma asserção da forma de toda experiência 

possível e imaginável, mais universal que qualquer outra, que tempo, espaço e causalidade, 

pois todas estas já a pressupõem; e, se cada uma destas formas, conhecidas por todos nós 

como figuras particulares do princípio de razão, somente valem para uma classe específica de 

representações, a divisão em sujeito e objeto, ao contrário, é a forma comum de todas as 

classes, e somente sob ela é em geral possível pensar qualquer tipo de representação, abstrata 

ou intuitiva, pura ou empírica. Verdade alguma é, portanto, mais certa, mais independente de 

todas as outras e menos necessitada de uma prova do que essa: o que existe para o 

conhecimento, portanto o mundo inteiro, é tãosomente objeto em relação ao sujeito, intuição 

de quem intui, numa palavra, representação. Naturalmente isso vale tanto para o presente 

quanto para o passado e o futuro, tanto para o próximo quanto para o distante, pois é aplicável 

até mesmo ao tempo bem como ao espaço, unicamente nos quais tudo se diferencia. Tudo o 

que pertence e pode pertencer ao mundo está inevitavelmente investido desse 

estarcondicionado pelo sujeito, existindo apenas para este. O mundo é representação. … O 

quão cedo essa verdade fundamental foi conhecida pelos sábios da Índia, na medida em que 

aparece como o princípio básico da filosofia védica atribuída a VYASA, testemunha-o W. 

Jones no último de seus ensaios, “On the philosophy of the Asiatics”: “O dogma fundamental 

da escola védica não consiste em negar a existência da matéria, vale dizer, da solidez, 

impenetrabilidade e extensão (o que seria insensatez), mas em corrigir a noção popular dela e 

em afirmar que a matéria não possui essência alguma independente da percepção mental, 

visto que existência e perceptibilidade são termos recíprocos” (O mundo como Vontade e 

Representação § 1). 

 

Princípio de razão e entendimento 
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Nossa consciência que conhece, como sensibilidade (receptividade) externa e interna, 

entendimento e razão, divide-se em sujeito e objeto e nada mais. Ser objeto para o sujeito e 

ser nossa representação é o mesmo. Todas as nossas representações são objetos do sujeito, e 

todos os objetos do sujeito são nossas representações. Acontece que todas as nossas 

representações permanecem entre si sob uma determinada ligação regular, e a priori segundo a 

forma; desse modo, nada de permanente e independente por si mesmo, nada de singular e 

incoerente pode tornar-se objeto para nós. Essa ligação é a que expressa o princípio de razão 

na sua universalidade (Sobre a quádrupla raiz do princípio de razão suficiente). 

 

Toda intuição é intelectual, pois sem o entendimento jamais seria intuição, percepção, 

apreensão dos objetos, mas permaneceria mera sensação, que, como dor ou contentamento, 

poderia ter um sentido em relação à vontade, mas seria apenas uma mudança de estados 

vazios de sentido e nada semelhantes a um conhecimento. Só há intuição, isto é, o conhecer 

de um objeto, quando o entendimento relaciona cada impressão recebida pelo corpo à sua 

causa, situando esta no espaço intuído a priori, de onde se origina o efeito, e então reconhece 

a causa como atuante, como efetiva, ou seja, como uma representação do mesmo tipo e classe 

que o corpo humano. Essa transição do efeito para a causa é imediata, vivaz, necessária, pois 

é um conhecimento do puro entendimento, não uma conclusão da razão, ou uma combinação 

de conceitos e juízos segundo leis lógicas… (Sobre a visão e as cores). 

 

Conclusão analógica 

 

Dessa forma, o duplo conhecimento (dado de dois modos por completo heterogêneos e 

elevado à nitidez) que temos da essência e fazer-efeito de nosso corpo, será em seguida usado 

como uma chave para a essência de todo fenômeno na natureza. Assim, todos os objetos que 

não são nosso corpo, portanto não são dados de modo duplo, mas apenas como representações 

da consciência, serão julgados exatamente conforme analogia com aquele corpo. Por 

conseguinte, serão tomados, precisamente como ele, de um lado como representação e, 

portanto, nesse aspecto, iguais a ele; mas de outro, caso se ponha de lado a sua existência 

como representação do sujeito, o que resta, conforme sua essência íntima, tem de ser o mesmo 

que aquilo a que denominamos em nós VONTADE. Pois que outro tipo de realidade ou 

existência deveríamos atribuir ao mundo dos corpos? Donde retirar os elementos para compô-

los? Além da Vontade e da representação, absolutamente nada é conhecido, nem pensável. Se 
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quisermos atribuir ao mundo dos corpos, existente imediatamente apenas em nossa 

representação, a maior e mais conhecida realidade, então lhe conferiremos aquela realidade 

que o próprio corpo possui para cada um de nós, pois ele é para nós o que há de mais real. 

Porém, se analisamos a realidade desse corpo e suas ações, então encontramos, fora o fato de 

ele ser nossa representação, nada mais senão a Vontade: aí se esgota toda a sua realidade 

mesma. Conseguintemente, não podemos encontrar em parte alguma outra realidade para 

atribuir ao mundo dos corpos. Se este, pois, ainda deve ser algo mais que mera representação, 

então temos de dizer que, fora a representação, portanto em si e conforme sua essência mais 

íntima, ele é aquilo que encontramos imediatamente em nós mesmos como Vontade (O mundo 

como vontade e representação § 19) 

 

O mundo como Vontade 

 

  A quem, mediante todas essas considerações, também se tornou in abstracto claro e 

certo que aquilo que cada um possui in concreto imediatamente enquanto sentimento, a saber, 

a essência em si do próprio fenômeno — que se expõe como representação tanto nas ações 

quanto no substrato permanente destas, o corpo — é a VONTADE, que constitui o mais 

imediato de sua consciência, porém, como tal, sem aparecer completamente na forma da 

representação, na qual objeto e sujeito se contrapõem, mas dando sinal de si de modo 

imediato, em que sujeito e objeto não se diferenciam nitidamente: Vontade que também não 

aparece em seu todo, mas se faz conhecer ao indivíduo somente por meio de seus atos 

isolados; quem, ia dizer, alcançou essa convicção, obterá comigo uma chave para o 

conhecimento da essência mais íntima de toda a natureza, visto que também a transmitirá a 

todos aqueles fenômenos que não lhe são dados, como o seu próprio, em conhecimento 

imediato e mediato, mas só neste último, portanto só parcialmente, unicamente como 

REPRESENTAÇÃO. Reconhecerá a mesma Vontade como essência mais íntima não apenas 

dos fenômenos que são inteiramente semelhantes ao seu, homens e animais, porém a reflexão 

continuada o levará a reconhecer que também a força que vegeta e palpita na planta, sim, a 

força que forma o cristal, que gira a agulha magnética para o pólo norte, que brota do choque 

de dois metais heterogêneos, que aparece nas afinidades eletivas dos materiais como atração e 

repulsão, sim, a própria gravidade que atua poderosamente em toda matéria, atraindo a pedra 

para a Terra e a Terra para o Sol — tudo isso é diferente apenas no fenômeno, mas conforme 

sua essência em si é para se reconhecer como aquilo que lhe é conhecido imediatamente de 

maneira tão íntima e melhor que qualquer outra coisa e que, ali onde aparece do modo mais 
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nítido, chama-se VONTADE. Esse emprego da reflexão é o único que não nos abandona no 

fenômeno, mas, através deste, leva-nos à COISA-EM-SI. Fenômeno se chama representação, 

e nada mais. Toda representação, não importa seu tipo, todo OBJETO, é FENÔMENO. 

COISA-EM-SI, entretanto, é apenas a VONTADE: como tal não é absolutamente 

representação, mas toto genere diferente desta. É a partir daquela que se tem todo objeto, o 

fenômeno, a visibilidade, a OBJETIDADE; ela é o mais íntimo, o núcleo de cada particular, 

bem como do todo, a aparecer em cada força da natureza que faz efeito cegamente, e também 

na ação ponderada do ser humano: se ambas diferem, isso concerne tão-somente ao grau da 

aparição, não à essência do que aparece (O mundo como Vontade e Representação § 21).  

 

Ideias 

 

A Vontade se mostra como aquilo que o mundo ainda é além de representação, ou seja, 

como a coisa-emsi. Em conformidade com isso, nomeamos o mundo visto como 

representação, tanto no todo, quanto em suas partes, objetidade da Vontade. A objetivação da 

Vontade, vale dizer, o seu aparecimento na objetidade, tem muitos graus determinados pelos 

quais a essência da Vontade aparece gradualmente na representação com crescente nitidez, ou 

seja, expõe-se como objeto. Lembro que tais graus são precisamente as Idéias de Platão. As 

Idéias de Platão, em verdade, são as formas imutáveis, imperecíveis e que nunca devêm de 

todas as coisas que nascem, mudam e perecem. Exatamente elas são os nossos graus de 

objetivação da Vontade, noutros termos, todas as espécies determinadas dos reinos orgânico e 

inorgânico, as formas originárias e índoles que nunca mudam de todos os corpos naturais, 

também de todas as forças naturais que se manifestam conforme leis naturais (Preleções sobre 

a metafísica do belo, cap. 2).  

 

Estado estético 

 

Como foi dito, é possível uma transição do conhecimento comum, que concebe 

somente coisas isoladas, para o conhecimento da Idéia. Mas isso é uma exceção. Ela ocorre 

subitamente. O conhecimento se liberta da servidão da Vontade: justamente por aí o sujeito de 

tal conhecimento cessa de ser indivíduo, cessa de conhecer meras relações em conformidade 

com o princípio de razão, cessa de conhecer nas coisas só os motivos de sua Vontade, 

tornando-se puro sujeito do conhecimento destituído de Vontade: como tal, ele concebe em 

fixa contemplação o objeto que lhe é oferecido, exterior à conexão com outros objetos, ele 
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repousa nessa contemplação, abandona-se nela. O que exige uma ocupação detida, que a 

princípio lhe é estrangeira. Trata-se da intuição estética das coisas. Pode ocorrer (por 

condições que residem no sujeito e no objeto) que, elevados pela força do espírito, nós 

deixemos de lado o modo comum de consideração das coisas, cessemos de seguir as suas 

relações (que têm, em última instância, sempre uma referência com a vontade própria) pelo 

fio condutor do princípio de razão; então consideraremos não mais o onde, o quando, o 

porquê, o para quê das coisas, mas única e exclusivamente o seu quê (ou seja, a Idéia). 

Também não é permitido que o pensamento abstrato — os conceitos da razão — tome conta 

da consciência, mas, em vez disso, toda a potência do espírito é orientada para a intuição e 

afunda-se completamente nesta: a consciência inteira é preenchida com a contemplação 

serena do objeto natural que acabou de se apresentar, seja uma paisagem, árvore, penhasco, 

construção etc. É uma maneira germânica de falar plena de sentido, a de que nos perdemos 

por completo num objeto, ou seja, perdemos de vista justamente o próprio indivíduo, a 

própria Vontade: a disposição se torna puramente objetiva: toda a consciência é ainda apenas 

o espelho claro do objeto oferecido, é o médium pelo qual este entra em cena no mundo como 

representação. Sabemos de nós mesmos apenas na medida em que sabemos do objeto: ainda 

permanecemos aí tão-somente como puro sujeito do conhecer. Ainda sabemos, por um 

instante, que algo aqui é intuído, mas não sabemos mais quem intui: toda a consciência é 

integralmente preenchida e tomada por uma única imagem intuitiva (Preleções sobre a 

metafísica do belo, cap. 3). 

 

Compaixão como fundamento da ação de valor moral 

 

O processo aqui analisado não é sonhado ou apanhado no ar, mas algo bem real e de 

nenhum modo raro: é o fenômeno diário da compaixão, quer dizer, a participação totalmente 

imediata, independente de qualquer outra consideração, no sofrimento de um outro e, 

portanto, no impedimento ou supressão deste sofrimento, como sendo aquilo em que consiste 

todo contentamento e todo bem-estar e felicidade. Esta compaixão sozinha é a base efetiva de 

toda justiça livre e de toda a caridade genuína. Somente enquanto uma ação dela surgiu é que 

tem valor moral, e toda ação que se produz por quaisquer outros motivos não tem nenhum. 

Assim que esta compaixão se faça sentir, o bem e o mal do outro me atingem diretamente do 

mesmo modo, embora nem sempre no mesmo grau que os meus. Portanto, agora, a diferença 

entre mim e o outro não é mais absoluta. Certamente este processo é digno de espanto e até 

mesmo misterioso. É, na verdade, o grande mistério da ética, seu fenômeno originário e o 



175 

 

marco além do qual só a especulação metafísica pode arriscar um passo. Vemos neste 

processo a supressão da parede divisória que, segundo a luz natural (como os antigos teólogos 

chamam a razão), separa inteiramente um ser de outro ser, e vemos o não-eu tornar-se numa 

certa medida o eu. 

[...] É aqui portanto, nesta participação imediata que não se apoia em nenhuma 

argumentação, nem dela precisa, que está a única clara origem da caridade, da “caritas”, 

“agápe”, daquela justiça, pois, cuja máxima é: “Omnes, quantum potes, iuva” [ajuda a todos 

quanto puderes] e da qual decorre tudo o que a ética prescreve sob o nome de deveres de 

virtude, deveres de amor e deveres incompletos. Esta participação indireta e mesmo instintiva 

no sofrer alheio é a única fonte de tais ações se elas tiverem valor moral, isto é, se forem 

puras de todos os motivos egoístas e, por isso mesmo, se despertarem em nós aquele 

contentamento íntimo que chamamos de consciência boa, pacificadora e aprovadora (Sobre o 

fundamento da moral). 

 

Sofrimento 

 

Considere-se o seguinte: todo querer tem de nascer de uma necessidade: toda 

necessidade entretanto é uma carência sentida, a qual é forçosamente um sofrimento. Decerto 

toda satisfação põe fim a esse sofrimento. Mas 1) o desejo retorna rápido e fácil, a satisfação 

de modo lento e difícil: contra cada desejo satisfeito permanecem contra ele pelo menos dez 

que não o são: o nosso apetite dura muito e nossas exigências não conhecem limites, a 

satisfação no entanto é breve e módica: com a satisfação crescem as exigências, porém o 

contentamento assegurado pela satisfação decresce, devido ao avanço do hábito; 2) a 

satisfação última de um desejo é, nela mesma, apenas aparente: nada nos torna efetivamente 

contentes, pois assim que um desejo é satisfeito um novo ocupa o seu lugar: o desejo 

satisfeito é um erro conhecido e o novo, um erro ainda desconhecido. Uma satisfação 

duradoura, invencível, não pode de fato advir de objeto algum alcançado pelo querer, mas ela 

se assemelha à esmola que damos ao mendigo, para tornar menos miserável a sua vida hoje, e 

no entanto prolongar o seu tormento amanhã. Daí, portanto, deixar-se inferir: pelo tempo, 

como é a regra, em que estamos ocupados com a nossa vontade e em que o querer preenche a 

nossa consciência, pelo tempo em que estamos entregues ao ímpeto dos desejos com suas 

esperanças e temores sempre a acompanhá-los, logo, pelo tempo em que somos o sujeito do 

querer, nunca felicidade ou calma verdadeiras podem nos sobrevir, mas isso é simplesmente 

impossível. Em essência, é indiferente se o que nos movimenta é a esperança ou o temor, se 
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perseguimos um bem ou fugimos de um mal, se nos esforçamos por um prazer ou se tememos 

uma desgraça; tudo isso é essencialmente a mesma coisa: pois é sempre o cuidado em favor 

da incansável vontade exigente o que preenche a consciência e a movimenta duradouramente, 

independente de qual seja a figura em que se dá isso. Entretanto, sem tranqüilidade, nenhum 

autêntico bem-estar é possível. O sujeito do querer, portanto, está sempre enredado no 

sofrimento: é Íxion atado à roda que não cessa de girar, é o eternamente sedento Tântalo, são 

as Danaides enchendo seus tonéis sem fundo (Preleções sobre a metafísica do belo, cap. 8). 

 

Afirmação e negação da Vontade de vida 

 

A Vontade afirma a si mesma significa: na medida em que na sua objetidade, isto é, no 

mundo e na vida, a sua própria essência lhe é dada de maneira completa e distinta como 

representação, um tal conhecimento de modo algum é obstáculo para o seu querer, mas 

justamente a vida assim conhecida é desejada enquanto tal; até então sem conhecimento, 

como ímpeto cego, porém agora com conhecimento, de maneira consciente e deliberada. O 

contrário disso, a NEGAÇÃO DA VONTADE DE VIDA mostra-se quando, em função 

daquele conhecimento, o querer finda, na medida em que os fenômenos conhecidos 

isoladamente não mais fazem efeito como seus MOTIVOS, mas o conhecimento inteiro da 

essência do mundo, que provém da apreensão das IDÉIAS a espelharem a Vontade, se torna 

QUIETIVO da Vontade, e, assim, a Vontade se suprime livremente… Pois tanto a afirmação 

quanto a negação da Vontade provêm do CONHECIMENTO, mas não de um abstrato, em 

palavras, mas de um conhecimento vivo que se exprime somente mediante a ação e a conduta 

e permanece independente de dogmas, que, como conhecimento abstrato, ocupam a razão (O 

mundo como Vontade e Representação § 54). 

 

Sabedoria de vida 

 

Um ponto importante da sabedoria de vida consiste na proporção correta pela qual 

distribuímos nossa atenção em parte ao presente, em parte ao futuro, com o objetivo de, para 

nós, um não perturbar o outro. Muitos vivem em demasia no presente: os descuidados; outros 

vivem em demasia no futuro: os medrosos e cheios de cuidado. É raro alguém manter com 

exatidão a justa medida. Aqueles que, por intermédio de esforços e esperanças, vivem apenas 

no futuro e sempre olham para frente, indo impacientes de encontro às coisas que hão de vir, 

como se estas fossem portadoras da felicidade verdadeira, deixando passar o presente sem 
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observá-lo e desfrutá-lo, são, apesar de seus ares petulantes, comparáveis àqueles asnos da 

Itália cujos passos são apressados por um bastão de feno pendurado em frente à sua cabeça, 

que eles sempre esperam alcançar. Tais indivíduos enganam a si mesmos em relação a toda a 

sua existência, na medida em que vivem apenas ad interim, interinamente, até que morrem. 

Portanto, em vez de estarmos sempre e exclusivamente ocupados com planos e cuidados para 

o futuro, ou de nos entregarmos à nostalgia do passado, nunca deveríamos nos esquecer de 

que só o presente é real e certo; o futuro, ao contrário, apresenta-se quase sempre diverso 

daquilo que pensávamos; sim, também o passado fora diverso; de tal modo que, no todo, 

ambos têm menor importância do que parece. Pois a distância, que diminui os objetos para o 

olho, engrandece-os para o pensamento. Só o presente é verdadeiro e real. Ele é o tempo 

realmente preenchido e exclusivamente nele repousa a nossa existência. Por conseguinte, 

deveríamos sempre dedicar-lhe uma acolhida jovial e, portanto, fruirmos com consciência 

cada hora suportável e livre de contrariedades ou dores, ou seja, não turvá-la com feições 

carrancudas acerca de esperanças malogradas no passado, ou ansiedades pelo futuro. Pois é 

inteiramente insensato repelir uma boa hora presente, ou de propósito estragá-la, por conta de 

desgostos do passado ou ansiedades em relação ao porvir. Dedique-se um tempo determinado 

à preocupação, sim, até mesmo ao arrependimento: depois, no entanto, deve-se pensar nos 

seguintes termos sobre o já acontecido: “Por mais que nos adoente, abandonemos o 

acontecido,/ Por mais difícil que seja, domemos a cólera em nosso coração”. E quanto ao 

futuro: “Isso repousa no colo dos deuses”. (Parerga e paralipomena I, “Aforismos para a 

sabedoria de vida”, cap. 5). 
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Capítulo 10 – Hulk e as pulsões do inconsciente: a descoberta do desejo em Freuc 

 

 O Incrível Hulk, criado por Stan Lee e Jack Kirby, teve sua estreia em sua revista 

própria “The Incredible Hulk # 1”, de maio de 1962, na Era de Prata. A primeira série do 

personagem durou apenas 6 edições, e apresentou um personagem com algumas diferenças 

em relação ao status quo pelo qual ele seria reconhecido posteriormente. Depois de figurar na 

revista de ficção científica e de horror Tales to atonishing, entre outubro de 1964 e março de 

1968, o gigante esmeralda voltou a ter um título próprio em abril de 1968, The Incredible 

Hulk, e desde então o personagem tem publicações ininterruptas.  

 O doutor Robert Bruce Banner desenvolveu, com financiamento do Departamento de 

Defesa do Exército dos Estados Unidos, uma bomba de radiação Gama numa instalação 

militar no Novo México, numa região despovoada. O pacifista Banner havia aceitado criar a 

bomba para poder levar adiante sua pesquisa com a radiação Gama, que para além de seus 

fins bélicos, poderia representar um grande avanço para a medicina e para a ciência de modo 

geral.  

 

  
The Incredible Hulk # 1 (1968) Hulk na arte de Jack Kirby 

 

 Rick Jones, um adolescente órfão que viajava pela região do Novo México, entra 

ilegalmente na instalação militar onde a bomba estava prestes a ser detonada, num evento 

teste. Uma vez que a bomba foi acionada ela não poderia ser impedida de explodir, e ao 

constatar a presença do jovem Rick Jones na área de detonação, Bruce Banner parte para 

salvá-lo da morte. Banner consegue salvar o jovem, mas ele é atingido pela explosão e é 

exposto à radiação Gama.  
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 Depois de recobrar a consciência, aparentemente o Dr. Banner não apresenta sequelas, 

mas algo terrivelmente estranho aconteceu, a exposição à radiação Gama fez surgir um 

monstro do Dr. Banner: quando exposto a situações de estresse, de perigo ou quando fica 

nervoso, o cientista se transforma numa fera antropoide de força, tamanho e bestialidade 

imensuráveis, um monstro que se autodenomina “Hulk”. Quanto mais furioso, mais poderoso 

Hulk fica, mas quando se acalma ele se torna uma figura infantilizada e dócil, que almeja a 

segurança e a paz.  

Hulk tem uma personalidade distinta de Banner, ele é muito agressivo e com um 

intelecto bastante limitado. Em diversas vezes Hulk expressa animosidade em relação ao Dr. 

Banner, embora saiba que se tratam da mesma pessoa. Hulk compartilha lembranças e 

sentimentos de Banner, como o profundo amor por Betty Ross, filha do General Thaddeus 

“Thunderbolt” Ross. 

 

 

 

 

Hulk na arte de Sal Buscema General Ross na arte de John Romita Jr 

  

 A criatura Hulk passa a ser perseguida incansavelmente pelas forças armadas 

americanas, e a captura de Hulk se torna a obsessão do General Ross, que era o militar à 

frente do Projeto Bomba Gama. O ódio mortal do General Ross para com Hulk só não foi 

maior do que o amor de sua filha Betty para com Banner, e Betty se tornou uma das poucas 

pessoas capazes de controlar a fera Hulk. 

 Banner e Hulk lutam para controlar seu corpo, na forma humana Banner se esforça 

para não dar lugar ao Hulk, para isso ele busca evitar situações de estresse intenso. Quando 

transformado, Hulk também não quer dar lugar a Banner, pois o julga fraco e ele também 

almeja viver. Para voltar a forma humana é preciso de um gatilho sentimental, e poucas 

pessoas são capazes de aceder ao coração da fera, entre elas estão Betty Ross e Rick Jones.  
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 A primeira série do Hulk durou somente seis edições. Na primeira série da revista 

houve muitos elementos que seriam alterados no decorrer do desenvolvimento posterior do 

personagem, a começar pela cor do Hulk, que por problemas gráficos deixou de ser cinza, 

coloração originalmente concebida para o personagem, para a cor verde. Inicialmente, Bruce 

Banner ser transformava no Hulk somente à noite, tal como o lobisomem.  

 Hulk foi um dos primeiros anti-heróis dos quadrinhos, porque sua intenção não era 

agir de forma altruísta, ele simplesmente queria sobreviver frente às ameaças e encontrar paz 

longe do confuso mundo dos homens. Hulk nunca intencionou fazer mal às pessoas e, depois 

de figurar como vilão em algumas histórias da Marvel, passou a combater ameaças de seres 

superpoderosos, por compreender que aqueles que buscam infringir dor à humanidade 

também não poupariam as pessoas queridas por Bruce Banner, visto que Banner e Hulk 

compartilham sentimentos. Hulk passou a ser um membro ativo dos vingadores, e em seus 

mais de 50 anos de existência o personagem se consolidou como um dos mais marcantes dos 

quadrinhos, devido ao seu visual e características marcantes.  

 

 
A transformação de Banner em Hulk na arte de Joe Jusko 

 

Tragédia familiar 

 

 Brian Banner conheceu sua futura esposa durante o período da Faculdade, e ele se 

tornou um jovem cientista brilhante, o mais novo a alcançar o P.H.D em física. O Dr. Brian 

Banner se envolveu numa pesquisa de desenvolvimento de energia atômica quando sofreu um 

acidente no qual ele foi exposto à radiação, ele desenvolveu uma paranoia de que havia sido 

contaminado e decidiu nunca ter filhos, devido ao temor de que sofressem alterações 

genéticas.  
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 Depois de ser afastado da pesquisa por problemas psicológicos, Brian Banner se 

tornou um alcóolatra violento – assim como fora seu pai – e depois da gravidez de Rebecca o 

temor de que seu rebento desenvolvesse uma alteração genética se intensificou, assim como 

um ciúme doentio pela criança, que se tornou o exclusivo objeto de amor da esposa. Robert 

Bruce Banner nasceu num ambiente conturbado, ao mesmo tempo em que fora superprotegido 

pela mãe ele não recebia afeto de seu pai. Aos quatro anos de idade, a inteligência de Bruce se 

tornou evidente, foi quando Brian começou a exercer maus tratos sobre seu filho e esposa, que 

procurava defender a criança da fúria irracional de seu marido. Após anos de violência, Brian 

assassina sua esposa sob o olhar perplexo de seu filho.  

 

 
Bruce Banner foi vítima de abuso por seu pai durante sua primeira infância e 

testemunhou o assassinato de sua mãe pelas mãos de seu pai. 

 

 

 Brian é julgado como doente mental e é internado num sanatório, e Bruce passa a 

viver com sua tia, a Sra. Drake. Bruce Banner se torna um estudante brilhante, buscando 

sublimar toda sua frustração familiar nos estudos. Depois de quinze anos, Brian Banner é 

considerado apto a regressar a sociedade, mesmo frente às objeções de Bruce. Pai e filho 

voltam a conviver durante um curto período de tempo, no qual as agressões voltam a 

acontecer. Brian segue Bruce numa visita ao cemitério onde Rebecca está enterrada, e eles 

acabam lutando e, acidentalmente, Bruce acaba matando seu pai, que tem seu crânio rachado 

na lápide de Rebecca.  
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 A tragédia edipiana de Bruce Banner marcou para sempre sua vida. O aparentemente 

pacato Bruce guarda dentro de si uma profunda melancolia e raiva, que se materializam na 

transformação de Banner em Hulk. Ao contrário do otimismo que paira nos heróis, no 

personagem Hulk paira um pessimismo, no sentido de que a felicidade para Banner e/ou Hulk 

parece ser algo impossível.  

  

Hulk nos cinemas 

 

 Na década de 90, quando a Marvel passou por uma grave crise financeira, o estúdio 

Universal adquiriu o direito de exploração do Hulk nos cinemas. E em 2003, estreou o filme 

Hulk, dirigido por Ang Lee e interpretado por Eric Bana. Em 2008, o filme O Incrível Hulk 

desenvolve uma história que não é a continuação do filme anterior, a película foi dirigida por 

Louis Leterrier e estrelado por Edward Norton, o filme foi produzido pela Marvel Studios e 

distribuído pela Universal, as empresas haviam chegado num acordo em relação ao 

personagem. Desde então, o personagem é uma figura central na série de filme dos 

Vingadores e no universo de filmes compartilhado da Marvel, sendo interpretado agora por 

Mark Ruffalo. 

 

  
Hulk (2003) O incrível Hulk (2008) 
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Hulk teve uma participação importante no filme Thor: Ragnarok (2017). Sua participação foi 

baseado na história em quadrinhos Planeta Hulk. 

 

Sigmund Freud e a psicanálise 

 

 O jovem médico austríaco Sigmund Freud (1856 – 1939) inscreveu seu nome na 

história da cultura ao criar uma teoria revolucionária para o tratamento de transtornos 

psicológicos: a psicanálise. Quando formado em medicina, Freud passou a trabalhar no 

Hospital Geral de Viena, tratando de jovens judias que apresentavam grandes transtornos de 

comportamento e problemas físicos cujas causas eram misteriosas. Freud começou a aplicar o 

que aprendera com seus mentores intelectuais, Jean-Martin Charcot e Joseph Breuer, e 

começou a tratar dos pacientes histéricos, compostos quase totalmente por mulheres, de uma 

forma não-convencional para a época, pois o tratamento para a histeria ainda seguia métodos 

arcaicos como banhos frios, choques elétricos e a lobotomia.  

 

 O tratamento proposto por Freud consistia em dar ouvidos às pacientes, mas como elas 

não sabiam descrever os motivos de seus males físicos, Freud buscou compreender aquilo que 

suas pacientes deixavam revelar por meio da descrição de sonhos, pela hipnose (que ele 

abandonaria mais tarde) e pelas falhas do discurso. E ideia básica do tratamento proposto por 

Freud, que ele chamou de psicanálise foi de encontrar as causas dos sintomas manifestados 

pelos pacientes em traumas inconscientes, que foram reprimidos e, muitas vezes, esquecidos. 
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O contato com os motivos do trauma se mostraram, no tratamento experimental ministrado 

por Freud, um grande avanço dos pacientes em direção à cura, e Freud compreendeu que a 

manifestação física do sintoma tem a ver com a sua natureza.  

  
No início da psicanálise, Freud 

Utilizou o método da hipnose, que mais 

tarde abandonou. Cena do filme Freud além 

da alma (1962) 

A psicanálise consolidou como método a cura pela fala, 

isto é, o paciente fala livremente com o analista, este 

busca encontrar os lapsos do discurso e possíveis 

causas para a aflição do paciente. 

 

 A psicanálise de Freud logo arregimentou seguidores, médicos que se sentiram 

desafiados a desvendar junto com Freud uma nova vereda na compreensão do ser humano. O 

entusiasmo que Freud despertou em círculos intelectuais foi bem distinto da recepção do 

grande público, que julgou a psicanálise subversiva e imoral, por abordar explicitamente 

temas considerados tabus, como a sexualidade na infância, a violência natural do ser humano 

e os desejos que habitam a alma humana.  

 O pensamento central da psicanálise gira em torno da sexualidade, que muito além da 

genitalidade, constitui a energia central do ser humano e está presente desde o nascimento até 

a morte. Freud procurou compreender o ser humano a partir do desejo, e dentre todos os 

desejos que aspiram a satisfação, a sexualidade é o desejo primordial do qual derivam todos 

os outros desejos. Freud escreveu uma vasta obra, que foi alvo da recepção crítica de gerações 

de estudiosos que acrescentaram descobertas à psicanálise ou criaram teorias que refutam a 

psicanálise ortodoxa freudiana. Dentre as obras mais impactantes de Freud podemos destacar: 

A interpretação dos sonhos (1900), Sobre a psicopatologia da vida cotidiana (1901), Três 

ensaios sobre a Teoria da Sexualidade (1905), Totem e Tabu (1913), Além do Princípio de 

Prazer (1920), O futuro de uma ilusão (1927), O mal-estar na civilização (1930). 
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O aparelho psíquico 

 

 O aparelho psíquico é a definição dada por Freud para a estrutura da psique humana. 

Primeiramente foi pensado como inconsciente, pré-consciente e consciente, depois foi 

remodelado para o Id, Ego e Superego.  

 O Id se situa no inconsciente, é irracional e formado pelos desejos e impulsionado pelo 

princípio de prazer. É bastante destacado em crianças, que quando muito novas agem de 

forma irracional em busca de suas vontades.  

 O Ego opera tanto no consciente, quanto no pré-consciente e no inconsciente. É a sede 

da personalidade e o equilibrador das energias psíquicas do Id e do Superego, é o Ego que 

permite ao indivíduo regular suas ações e reações. O Ego opera de acordo com o princípio de 

realidade, que se esforça em satisfazer os desejos do Id de uma forma socialmente aceita.  

 O Superego se situa no pré-consciente e é formado a partir da internalização das 

proibições morais, dos costumes e da norma. O superego se forma na medida em que as 

pessoas são introduzidas no convívio social a partir das normas éticas de civilização. Para 

Freud, o Superego possui duas partes: o ego ideal e a consciência moral. O ego ideal é 

composto por todas as nossas regras de comportamento consideradas boas, e quando agimos 

de acordo com essas normas sentimos certa satisfação. A consciência moral é formada pelas 

regras morais consideradas ruins, e quando agimos infringindo a consciência há o sentimento 

de culpa. Parte do Superego é consciente e parte é inconsciente.  

 

 

O desenvolvimento psicossexual  

 

 De acordo com Freud, o desenvolvimento da personalidade do ser humano acontece 

por meio de cinco etapas, nas quais a energia da libido é focada em determinadas áreas 
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erógenas. Quando o desenvolvimento acontece de forma desejável as etapas são concluídas e 

há a formação de uma personalidade sadia, e quando certas questões não são superadas de 

forma adequada pode haver fixações. Para o pai da psicanálise, a personalidade se estabelece 

por volta dos cinco anos de idade e as primeiras experiências são cruciais. A sexualidade é 

concebida como força motriz que está no âmago do desenvolvimento pessoal.  

 

1 –  O Estágio Oral 

Faixa etária: Nascimento – 1 Ano (os períodos são aproximados) 

Zona erógena: Boca 

 A boca é o órgão de interação entre o bebê e a lactante, e através da sucção a criança 

obtém, além do alimento necessário para sua subsistência, o prazer de ter seus impulsos 

saciados. Dessa forma, os movimentos da boca como degustar e chupar são prazerosos para a 

criança, que leva os objetos à boca para descobrir o mundo. A estimulação oral gera um 

sentimento de confiança e de conforto à criança, e o conflito principal é o processo de 

desmame, no qual a criança tem de se tornar menos dependente dos cuidadores. A fixação 

nessa fase pode levar o indivíduo a ter problemas com dependência de bebidas, comidas, 

fumar e roer as unhas. 

 

 
Na fase oral os bebês levam seus membros à boca, 

assim como objetos que conseguem apanhar. 

 

2 – Estágio Anal 

Faixa Etária: 1 a 3 anos 

Zona erógena: Entranhas e controle da bexiga 
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 O foco principal da libido, durante essa fase, é o controle das evacuações, e o grande 

conflito é o treinamento do toalete, pelo qual a criança precisa aprender a controlar suas 

necessidades corporais e adquirir um sentimento de realização e independência. O sucesso do 

treinamento do toalete depende dos pais e/ou dos cuidadores, responsáveis por ministrar 

estímulos positivos e elogios como recompensa a fim de incentivar as crianças a serem mais 

confiantes e produtivas. Um bom treinamento do toalete, segundo Freud, ajudava a formar 

pessoas criativas, autoconfiantes e proativas.  

 Um treinamento do toalete ruim pode decorrer de uma rigidez excessiva por parte dos 

cuidadores, que expõe as crianças a castigos, ridicularizações e a introjeção de vergonha. Um 

treinamento muito brando pode gerar uma personalidade anal-expulsiva, em que pessoa tem 

uma personalidade confusa ou destrutiva. Se os cuidadores são muito rígidos, as crianças 

podem desenvolver uma personalidade anal-retentiva, no qual o indivíduo se torna muito 

rigoroso e obsessivo.  

 

 
Na fase anal, a criança começa a ter controle sobre os 

movimentos do esfíncter e da bexiga, o que se 

apresenta como uma nova forma de prazer e 

independência. 

 

 

3 – A fase fálica 

Faixa etária: 3 a 6 anos 

Zona erógena: Genitais 

 Na fase fálica o foco da libido é sobre os órgãos sexuais, e nessa idade as crianças 

começam a compreender as diferenças entre machos e fêmeas. Nessa fase, acontece o 
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complexo de Édipo, no qual o menino vê seu pai como rival pelo afeto da mãe, desejando 

substituir o pai para merecer todo o afeto da mãe, contudo, o menino teme ser punido pelo pai 

gerando a angústia da castração. O menino passa a imitar os comportamentos do pai para ser 

igual a ele, a fim de substituí-lo aos olhos da mãe. Nas meninas acontece o processo contrário, 

denominado posteriormente por C. G. Jung de complexo de Electra, pelo qual a menina 

descobre o pai como objeto de amor e busca ser igual à mãe para substituí-la, mas na menina 

o a angústia da castração já é naturalmente consumada, levando a menina a sentir a inveja do 

pênis.  

 Segundo Freud, pode haver a identificação do menino diretamente com a mãe ou a 

identificação da menina com o pai, resultando na formação da orientação homossexual. 

Durante essa fase é formada a orientação da sexualidade, mas deve-se frisar que 

originariamente, segundo Freud, a sexualidade não possuiu uma orientação específica, sendo 

primariamente bissexual.  

 

 
Na fase fálica, as crianças começam a compreender a 

diferença entre meninos e meninas e afirmam uma 

identidade sexual por meio de um complexo de 

identificação com o responsável do mesmo sexo. 

 

4 – O período de latência 

Faixa etária: 6 anos – puberdade 

Zona erógena: sentimentos sexuais são inativos 

 Durante esse período, os interesses sexuais são suprimidos. O desenvolvimento do ego 

e do superego contribui para esse período em que os interesses sexuais são inexistentes. Nessa 

fase a criança começa a construir seu mundo social e a formar relações fora do ambiente 
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familiar, fazendo seus primeiros amigos. As crianças destinam sua energia libidinosa para o 

aprendizado, hobbies e outros interesses. Essa fase é extremamente importante para o 

desenvolvimento das capacidades sociais e de comunicação do indivíduo.  

 
Na fase de latência, os interesses sexuais não são 

manifestos. A energia da libido se destina à descoberta 

do mundo social e da cultura.  

 

5 – O Estágio Genital 

Faixa etária: Puberdade à Morte 

Zona erógena: Amadurecendo de Interesses Sexuais 

 Essa fase é de um desenvolvimento contínuo, pois vai desde a adolescência até o final 

da vida. Para Freud, nas fases anteriores o foco da libido estava nas necessidades individuais, 

mas o amadurecimento da personalidade vai despertar o interesse pelo bem estar do outro e a 

capacidade de doação numa relação. Se houve um bom desenvolvimento psicossexual em 

fases anteriores, o indivíduo chega na fase genital capaz de ser alguém equilibrado e 

carinhoso, para o qual a atividade sexual vem acompanhada de um envolvimento afetivo.  

 

Pulsão de Vida e Pulsão de Morte 

 

 Os avanços das pesquisas de Freud foram ininterruptos durante sua vida de 

pesquisador, ele redefiniu e acrescentou ideias a conceitos até o final de sua obra. Os 

conceitos Eros e Tânatos são duas ideias que foram ajustadas até o encerramento da obra 

freudiana.  

 O par de conceitos Eros e Tânatos faz referência à mitologia grega, pois Eros é o deus 

do amor e Tânatos o deus da morte. A mitologia narra que um dia Eros adormeceu por obra 

do deus Hipnos – deus do sono – e deixou cair suas flechas no chão, que se misturaram com 

as flechas de Tânatos. Ao acordar, Eros recolheu suas flechas e a partir de então passou a 



190 

 

atirar flechas de amor e de morte sobre os mortais e sobre os deuses. O sentido desse mito 

será explicado adiante, por ora vamos nos deter em compreender o que são Eros e Tânatos.  

  

Eros Tânatos 

 

 Eros é nome dado ao conjunto de pulsões de vida, estas são naturais ao ser humano e 

são psicologicamente mais complexas do que os instintos, que são voltados para a simples 

preservação do indivíduo. As pulsões são ideias limítrofes entre o psíquico e o fisiológico, 

superando a dicotomia entre corpo e mente. Ao contrário dos instintos, as pulsões criam uma 

plasticidade em relação ao seu objeto. No livro As pulsões e seus destinos, Freud explica que 

as pulsões possuem um objeto, além de exercer uma pressão, e têm uma meta e uma fonte. 

 Na obra Além do princípio de prazer, Freud afirma que o complexo de pulsão de vida 

– Eros – envolve pulsões de autoconservação e de sexualidade. Dessa forma, a pulsão de vida 

reúne unidades pulsionais que impelem a expansão e conservação da vida, assim como a 

busca pelo amor e pelo prazer. 

Nesta mesma obra, Freud desenvolve um segundo complexo pulsional que ele 

denominou de pulsão de morte – Tânatos –. Freud observou que há uma tendência nos seres 

vivos em retornar ao inorgânico, e no ser humano, o mais complexo animal, há o desejo de 

descarregar as tensões que mobilizam seus organismos para chegar num estado de calmaria, 

no qual as pressões dos desejos cessam. A pulsão de morte mobiliza um processo fisiológico 

de destruição, seja voltado para o exterior, em direção às outras pessoas, ou para si mesmo, 

como a autodestruição no sadomasoquismo. Há um prazer irracional na destruição, que vai 

contra o processo civilizatório.  

Freud constatou a existência da pulsão de morte a partir de certo pessimismo, pois 

observava a selvageria perpetrada pela Primeira Guerra e o ódio antissemita que precedeu a 

eclosão da Segunda Guerra Mundial. Para Freud, a pulsão de morte explica a destrutividade 
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do ser humano e suas tendências à violência, um fator que não pode ser extinto, mas somente 

reprimido e canalizado.   

 
A violência da Primeira Guerra Mundial levou Freud a 

refletir sobre os impulsos destrutivos do homem. 

 

Eros e Tânatos habitam lado-a-lado a psique humana, e no humano a pulsão de morte 

pode ser canalizada juntamente com Eros para construções positivas, porque o homem é 

consciente de sua finitude e pode fazer de suas criações um ato de amor e de despedida, no 

sentido de que a vida humana é um fenômeno efêmero e cabe ao homem a possibilidade de 

dar sentido ao curto período de sua existência.  

 

A sublimação 

 

 De acordo com Freud há três destinos para as pulsões: o recalque, que está na base dos 

mecanismos das neuroses, impedindo a consciência de compreender aquilo que causa o 

desprazer; a inversão e a volta contra si, que entram em jogo no mecanismo do voyeurismo e 

do sadomasoquismo; e a sublimação, que é o direcionamento da energia libidinosa em 

objetivos não-sexuais e culturalmente positivos. Portanto, a sublimação é o único destino 

sadio para as pulsões.  

 A sublimação é a satisfação simbólica ou imaginária dos impulsos sexuais em objetos 

substitutivos e culturalmente aceitos, figurando um mecanismo de defesa positivo para o 

indivíduo e para a sociedade. Pela sublimação a energia sexual é desviada de seu objeto para 

feitos culturais, científicos, artísticos e esportivos, de modo que os indivíduos que conseguem 

sublimar sua libido em objetos não-sexuais obtém destaque em suas atividades.  
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A sublimação figura um destino desejável para as pulsões. 

Uma das características da sublimação é que ela envolve um 

prazer em sua descarga, como na prática dos esportes.  

 

Considerações finais 

 

 Hulk, o monstro furioso e destrutivo, que paradoxalmente almeja a paz e ser amado, é 

a exteriorização dos traumas, complexos e dramas pessoais que compõe Bruce Banner. A 

metáfora do homem que se transforma numa fera possui diferentes gerações na literatura 

fantástica, o lobisomen, o Dr. Hyde já expressavam a dualidade entre a humanidade e a 

bestialidade, que andam lado-a-lado. Contudo, o personagem Hulk evidencia que o humano e 

a fera não se alternam de forma simplista, mas o humano esconde a fera dentro de si e a fera 

traz as fraquezas e vicissitudes do humano.  

 As descobertas de Freud foram questionadas em seu tempo e hoje são alvos de 

inúmeros debates entre seus adeptos e seus críticos, pois cabe ao método psicanalítico um 

grande questionamento sobre sua cientificidade. A conquista de Freud não é a unanimidade, 

algo que nem mesmo na ciência mais dura existe, seu legado para a humanidade está na 

descoberta do complexo emaranhado de impulsos que formam o ser humano, que a partir da 

compreensão do passado individual, conferem um possível futuro ao homem.  

 

Para refletir 

 

Atividades didáticas e avaliação 

 

a) Explique a tripartição do aparelho psíquico freudiano: Id, Ego e Superego.  

b) No início da psicanálise, Freud foi bastante rejeitado por afirmar a existência da 

sexualidade nas crianças, que até então eram vistas como seres “sem maldade”. No entanto, 
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Freud distinguiu a genitalidade – que é o uso dos órgãos sexuais a fim de obter o prazer 

sexual, algo que acontece a partir da puberdade – da sexualidade – que é energia primordial 

do ser humano e coincide com sua existência, por isso está presente também nas crianças. O 

que é o complexo de Édipo para a Freud?  

c) Freud jamais deixou de desenvolver sua teoria, e no final de sua obra ele conceituou 

dois complexos pulsionais que denominou de Eros e Tânatos. Explique a ideia central desse 

par de conceitos.  

d) O que é a sublimação na psicanálise? Qual é a sua utilidade? 

 

Pesquisa e debate 

 

 No início de sua carreira como médico, Freud utilizou seu novo método de “cura pela 

fala” para tratar de pessoas que estavam confinadas em manicômios, instituições arcaicas que 

conferiam um “tratamento” desumano aos seus pacientes. A psicanálise marca o surgimento 

de uma nova forma de olhar e tratar as pessoas que sofrem de transtornos mentais. Faça uma 

pesquisa na internet a respeito da luta antimanicominal, e de como eram os manicômios e 

hospitais psiquiátricos no Brasil até o século XX. Procure pesquisar sobre o que é o “hospital 

dia” e qual é o tipo de tratamento ofertado por ele, descubra qual é o hospital dia de sua 

região.  

 

Para saber mais 
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completas Vol. 16. Tradução Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 

 

FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização e outros textos. 1930 – 1936. Obras 

completas Vol. 18. Tradução Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 

 

QUINODOZ, Jean-Michel. Ler Freud: um guia de leitura da obra de S. Freud. São Paulo: 

Artmed, 2007.  

 

 

 

 



194 

 

Anexo 

Sigmund Freud  - O Eu e o Id (1923) 

I. Consciência e o inconsciente 

 

A diferenciação do psíquico em consciente e inconsciente é a premissa básica da 

psicanálise e o que a ela permite compreender e inscrever na ciência os processos patológicos 

da vida psíquica, tão frequentes e importantes. Dizendo-o mais uma vez e de outra forma: a 

psicanálise não pode pôr a essência do psíquico na consciência, mas é obrigada a ver a 

consciência como uma qualidade do psíquico, que pode juntar-se a outras qualidades ou estar 

ausente.  

Se eu pudesse imaginar que todos os interessados em psicologia leriam este trabalho, 

esperaria que já neste ponto um bom número de leitores parasse e não seguisse adiante, pois 

aqui está o primeiro xibolete* da psicanálise. Para a maioria daqueles que têm cultura 

filosófica, é tão inapreensível a ideia de algo psíquico que não seja também consciente, que 

lhes parece absurda e refutável pela simples lógica. Acho que isto se deve ao fato de não 

terem jamais estudado os pertinentes fenômenos da hipnose e do sonho, que — sem 

considerar o dado patológico — obrigam a tal concepção. A sua psicologia da consciência é 

incapaz de resolver os problemas do sonho e da hipnose.  

“Estar consciente” é, em primeiro lugar, uma expressão puramente descritiva, que invoca 

a percepção imediata e segura. A experiência nos mostra, em seguida, que um elemento 

psíquico — por exemplo, uma ideia — normalmente não é consciente de forma duradoura. É 

típico, isto sim, que o estado de consciência passe com rapidez; uma ideia agora consciente 

não o é mais no instante seguinte, mas pode voltar a sê-lo em determinadas condições fáceis 

de se produzirem. Nesse intervalo ela era ou estava — não sabemos o quê. Podemos dizer que 

era latente, com isso querendo dizer que a todo momento era capaz de tornar-se consciente. 

Ou, se dissermos que era inconsciente, também forneceremos uma descrição correta. Este 

“inconsciente” coincide com “latente, capaz de consciência”. É certo que os filósofos 

objetariam: “Não, o termo ‘inconsciente’ não pode ser usado aqui; enquanto a ideia estava em 

estado de latência não era nada psíquico”. Se já os contradisséssemos neste ponto, cairíamos 

numa disputa puramente verbal, que a nada levaria.  

Mas nós chegamos ao termo ou conceito de inconsciente por um outro caminho, 

elaborando experiências em que a dinâmica psíquica desempenha um papel. Aprendemos — 

isto é, tivemos de supor — que existem poderosos processos ou ideias psíquicas (e aqui entra 
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em consideração, pela primeira vez, um fator quantitativo, e portanto econômico) que podem 

ter, na vida psíquica, todos os efeitos que têm as demais ideias, incluindo efeitos tais que por 

sua vez podem tornar-se conscientes como ideias, embora eles mesmos não se tornem 

conscientes. Não é necessário repetirmos em detalhes o que já foi exposto com alguma 

frequência. Basta dizer que aqui aparece a teoria psicanalítica, afirmando que tais ideias não 

podem ser conscientes porque uma certa força se opõe a isto, que de outro modo elas 

poderiam tornar-se conscientes, e então se veria como elas se diferenciam pouco de outros 

elementos psíquicos reconhecidos. Essa teoria torna-se irrefutável por terem sido encontrados, 

na técnica psicanalítica, meios com cujo auxílio pode-se cancelar a força opositora e tornar 

conscientes as ideias em questão. Ao estado em que se achavam estas, antes de tornarem-se 

conscientes, denominamos repressão, e dizemos que durante o trabalho analítico sentimos 

como resistência a força que provocou e manteve a repressão.  

Portanto, adquirimos nosso conceito de inconsciente a partir da teoria da repressão. O 

reprimido é, para nós, o protótipo do que é inconsciente. Mas vemos que possuímos dois tipos 

de inconsciente: o que é latente, mas capaz de consciência, e o reprimido, que em si e sem 

dificuldades não é capaz de consciência. Esta nossa visão da dinâmica psíquica não pode 

deixar de influir na terminologia e na descrição. Ao que é latente, tão só descritivamente 

inconsciente, e não no sentido dinâmico, chamamos de pré-consciente; o termo inconsciente 

limitamos ao reprimido dinamicamente inconsciente, de modo que possuímos agora três 

termos, consciente (cs), pré-consciente (pcs) e inconsciente (ics), cujo sentido não é mais 

puramente descritivo. O Pcs, supomos, está muito mais próximo ao Cs do que o Ics, e, como 

qualificamos o Ics de psíquico, tampouco hesitaremos em qualificar o Pcs latente de 

psíquico.** Mas por que não permanecemos de acordo com os filósofos e coerentemente 

separamos tanto o Pcs como o Ics do psíquico consciente? Os filósofos então nos proporiam 

descrever o Pcs e o Ics como duas espécies ou dois estágios do psicoide, e se estabeleceria a 

concordância. Mas dificuldades sem fim apareceriam por conta disso na exposição, e o único 

fato importante, o de que esses estágios psicoides coincidem em quase todos os outros pontos 

com o que é reconhecidamente psíquico, seria empurrado para segundo plano, em favor de 

um preconceito vindo de um tempo em que ainda não se conheciam esses psicoides ou o que é 

mais importante neles.  

Agora podemos comodamente empregar nossos três termos, cs, pcs e ics, mas não 

esquecendo que no sentido descritivo há apenas dois tipos de inconsciente, e no sentido 

dinâmico, apenas um. Para fins de exposição podemos, às vezes, negligenciar tal distinção, 

mas outras vezes ela é naturalmente indispensável. Em todo caso, já nos habituamos bastante 
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a essa ambiguidade do inconsciente, e pudemos lidar bem com ela. Não é possível evitá-la, 

pelo que vejo; a diferenciação entre consciente e inconsciente é, afinal, uma questão de 

percepção, a que se deve responder com “sim” ou “não”, e o ato da percepção mesmo não 

informa por qual razão algo é percebido ou não. Não podemos nos queixar porque o dinâmico 

acha expressão apenas ambígua no fenômeno. 

Mas no curso posterior do trabalho psicanalítico verifica-se que também essas 

diferenciações não bastam, são insuficientes na prática. Entre as situações que o demonstram, 

a seguinte sobressai como a decisiva. Formamos a ideia de uma organização coerente dos 

processos psíquicos na pessoa, e a denominamos o Eu* da pessoa. A este Eu liga-se a 

consciência, ele domina os acessos à motilidade, ou seja: a descarga das excitações no mundo 

externo; é a instância psíquica que exerce o controle sobre todos os seus processos parciais, 

que à noite dorme e ainda então pratica a censura nos sonhos. Desse Eu partem igualmente as 

repressões através das quais certas tendências psíquicas devem ser excluídas não só da 

consciência, mas também dos outros modos de vigência e atividade. Na análise, o que foi 

posto de lado pela repressão se contrapõe ao Eu, e ela se defronta com a tarefa de abolir as 

resistências que o Eu manifesta em ocupar-se do reprimido. Ora, durante a análise 

observamos que o doente experimenta dificuldades quando lhe colocamos certas tarefas; suas 

associações falham quando devem aproximar-se do reprimido. Aí lhe dizemos que ele se acha 

sob o domínio de uma resistência, mas ele nada sabe disso, e mesmo que intua, por suas 

sensações de desprazer, que uma resistência atua nele então, não sabe dar-lhe nome ou 

descrevê-la. Mas como certamente essa resistência vem do seu Eu e a ele pertence, achamo-

nos diante de uma situação imprevista. Encontramos no próprio Eu algo que é também 

inconsciente, comporta-se exatamente como o reprimido, isto é, exerce poderosos efeitos sem 

tornar-se consciente, e requer um trabalho especial para ser tornado consciente. Para a prática 

psicanalítica, a consequência dessa descoberta é que deparamos com inúmeras obscuridades e 

dificuldades, se mantemos a nossa habitual forma de expressão e, por exemplo, fazemos 

derivar a neurose de um conflito entre o consciente e o inconsciente. A partir da nossa 

compreensão das relações estruturais da vida psíquica, temos de substituir essa oposição por 

uma outra: aquela entre o Eu coerente e aquilo reprimido que dele se separou. 

As consequências para a nossa concepção do inconsciente são ainda mais significativas. A 

consideração dinâmica havia nos levado à primeira correção, a compreensão estrutural nos 

leva à segunda. Reconhecemos que o Ics não coincide com o reprimido; continua certo que 

todo reprimido é ics, mas nem todo Ics é também reprimido. Também uma parte do Eu — e 

sabe Deus quão importante é ela — pode ser ics, é certamente ics. E esse Ics do Eu não é 
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latente no sentido do Pcs, senão não poderia ser ativado sem tornar-se cs, e torná-lo 

consciente não ofereceria dificuldades tão grandes. Se nos vemos assim obrigados a instituir 

um terceiro Ics, um não reprimido, temos de conceder que a característica da inconsciência 

perde alguma importância para nós. Torna-se uma qualidade ambígua, que não autoriza as 

conclusões abrangentes e inevitáveis para as quais desejaríamos utilizá-la. Mas não devemos 

negligenciá-la, pois a qualidade de ser consciente ou não é, afinal, a única luz na escuridão da 

psicologia das profundezas. 

 

II. O Eu e o Id 

 

A investigação patológica fez o nosso interesse dirigir-se muito exclusivamente para o 

reprimido. Gostaríamos de saber mais sobre o Eu, depois que aprendemos que também o Eu 

pode ser inconsciente no verdadeiro sentido da palavra. Nosso único ponto de apoio, em 

nossas pesquisas, foi até o momento o traço distintivo de ser consciente ou inconsciente; e 

afinal percebemos quão ambíguo pode ser ele.  

De modo que todo o nosso conhecimento está sempre ligado à consciência. Também o Ics 

só podemos conhecer ao torná-lo consciente. Porém, alto lá, como é possível isto? Que 

significa tornar algo consciente? Como pode isto suceder?  

Já sabemos de onde devemos partir quanto a isso. Dissemos que a consciência é a 

superfície do aparelho psíquico, isto é, atribuímo-la, como função, a um sistema que 

espacialmente é o primeiro desde o mundo externo. Espacialmente, aliás, não apenas no 

sentido da função, mas aí também no sentido da dissecção anatômica.3 Também a nossa 

investigação deve ter como ponto de partida esta superfície percipiente.  

Desde o início cs são todas as percepções que vêm de fora (percepções sensoriais) e de 

dentro, às quais chamamos de sensações e sentimentos. E quanto aos processos internos que 

podemos — de forma tosca e imprecisa — reunir sob o nome de processos de pensamento? 

Eles, que se efetivam como deslocamentos da energia psíquica a caminho da ação, em algum 

lugar dentro do aparelho, avançam para a superfície que faz surgir a consciência? Ou a 

consciência vai até eles? Esta é, notamos, uma das dificuldades que surgem ao considerarmos 

seriamente a ideia espacial, topológica, do funcionamento psíquico. As duas possibilidades 

são igualmente impensáveis, deve haver uma terceira.  

Em outro lugar4 fiz a suposição de que a verdadeira diferença entre uma ideia ics e uma 

pcs (um pensamento) consiste em que a primeira se produz em algum material que permanece 

desconhecido, enquanto na segunda (a pcs) acrescenta-se a ligação com representações 
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verbais.* Foi esta uma primeira tentativa de oferecer, para os sistemas Pcs e Ics, traços 

distintivos que não sejam a relação com a consciência. A questão: “Como algo se torna 

consciente?” seria, mais apropriadamente formulada: “Como algo se torna pré-consciente?”. 

E a resposta seria: pela ligação com as representações verbais correspondentes.  

Essas representações verbais são resíduos de memória; foram uma vez percepções e, como 

todos os resíduos mnemônicos, podem voltar a ser conscientes. Antes de seguirmos tratando 

de sua natureza, ocorre-nos, como uma nova descoberta, que apenas pode tornar-se consciente 

aquilo que uma vez já foi percepção cs, e que, excluindo os sentimentos, o que a partir de 

dentro quer tornar-se consciente deve tentar converter-se em percepções externas. O que se 

torna possível mediante os traços mnemônicos.  

Imaginamos os resíduos de memória como estando contidos em sistemas adjacentes ao 

sistema Pcp-Cs (percepção-consciência), de forma que os seus investimentos podem, com 

facilidade, prosseguir nos elementos desse sistema a partir do interior. Aqui pensamos logo na 

alucinação e no fato de que a lembrança mais viva é sempre diferenciada tanto da alucinação 

como da percepção externa, mas também de imediato se apresenta a informação de que, ao se 

reavivar uma lembrança, o investimento é conservado no sistema mnemônico, ao passo que a 

alucinação não distinguível da percepção pode surgir quando o investimento não só se 

propaga para o elemento Pcp, a partir do traço mnemônico, mas passa inteiramente para ele.  

Os resíduos verbais derivam essencialmente de percepções acústicas, de modo que ao 

sistema Pcs é dada como que uma origem sensorial especial. Pode-se inicialmente ignorar os 

componentes visuais da representação verbal como secundários, adquiridos mediante a 

leitura, e assim também seus acompanhamentos motores,** que, exceto no caso dos surdos-

mudos, têm o papel de sinais auxiliares. A palavra é, afinal, o resíduo mnemônico da palavra 

ouvida.  

Mas não podemos, em nome da simplificação, esquecer a importância dos resíduos 

mnemônicos óticos — das coisas — ou negar que é possível, e em muitas pessoas parece ser 

privilegiado, que os processos de pensamento se tornem conscientes mediante o retorno aos 

resíduos visuais. O estudo dos sonhos e das fantasias pré-conscientes, conforme as 

observações de J. Varendonck, pode nos dar uma ideia da natureza específica deste 

pensamento visual. Vemos que nele, em geral, apenas o material concreto do pensamento se 

torna consciente, mas não pode ser dada expressão visual às relações que caracterizam 

particularmente o pensamento. Pensar em imagens é, portanto, uma forma bastante 

incompleta de tornar-se consciente. De algum modo, também se acha mais próximo dos 
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processos inconscientes do que pensar em palavras, e é sem dúvida mais antigo, ontogenética 

e filogeneticamente.  

Logo, para retornar ao nosso argumento, se esta é a maneira como algo inconsciente em si 

torna-se consciente, a questão de como tornamos (pré-)consciente algo reprimido deve ser 

respondida assim: ao estabelecer tais elos intermediários pcs, por meio do trabalho analítico. 

A consciência permanece em seu lugar, então, mas tampouco o Ics subiu, digamos, até o Cs.  

Enquanto o vínculo entre a percepção externa e o Eu é bem evidente, aquele entre a 

percepção interna e o Eu requer uma investigação especial. Faz surgir, mais um vez, a dúvida 

sobre a justeza de referir toda a consciência a um único sistema superficial, o Pcp-Cs.  

A percepção interna traz sensações de processos vindos das camadas mais diversas, e 

certamente mais profundas, do aparelho psíquico. Elas são mal conhecidas; as da série prazer-

desprazer ainda podem ser vistas como o melhor exemplo delas. São mais primordiais, mais 

elementares do que as que vêm de fora, mesmo em estados de consciência turva podem 

ocorrer. Sobre a sua maior significação econômica e os fundamentos metapsicológicos para 

isso pude manifestar-me em outro lugar. Estas sensações são pluriloculares como as 

percepções externas, podem vir simultaneamente de lugares diversos, e com isso ter 

qualidades diversas, também opostas.  

As sensações de caráter prazeroso nada possuem de premente em si, mas as sensações 

desprazerosas têm isso em alto grau. Elas premem por mudança, por descarga, e portanto 

referimos o desprazer a uma elevação e o prazer a uma diminuição do investimento de 

energia. Se denominamos o que se torna consciente como prazer e desprazer algo 

quantitativa-qualitativamente outro no curso psíquico, a questão é se um tal outro pode se 

tornar consciente no próprio lugar ou se tem de ser conduzido ao sistema Pcp.  

A experiência clínica decide por esse último caso. Ela mostra que esse outro comporta-se 

como um impulso reprimido. Ele pode desenvolver força impulsora, sem que o Eu note a 

pressão. Somente resistência à pressão, estorvo da reação de descarga, torna esse outro 

imediatamente consciente como desprazer. Assim como as tensões da carência, também a dor 

pode permanecer inconsciente, esta coisa intermediária entre percepção externa e interna, que 

se comporta como uma percepção interna mesmo quando se origina do mundo exterior. É 

correto, portanto, que também sensações e sentimentos tornam-se conscientes apenas ao 

atingir o sistema Pcp; se o caminho é barrado, não se produzem como sensações, embora o 

outro que a elas corresponde no curso da excitação seja o mesmo. De maneira mais curta, não 

inteiramente correta, falamos então de sentimentos inconscientes; conservamos a analogia, 

não inteiramente justificada, com ideias inconscientes. Pois a diferença está em que, para a 
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ideia ics, precisam antes ser criados elos que a conduzam ao Cs, e isso não vale para os 

sentimentos, que continuam diretamente. Em outras palavras: a diferença entre Cs e Pcs não 

tem sentido para os sentimentos, o Pcs aqui não cabe, os sentimentos são conscientes ou 

inconscientes. Mesmo ao serem ligados a representações verbais, não devem a elas o fato de 

tornar-se conscientes, mas fazem-no diretamente.  

O papel das representações verbais é agora perfeitamente claro. Pela sua intermediação, 

processos de pensamento internos são transformados em percepções. É como se fosse 

demonstrada a proposição de que todo saber tem origem na percepção externa. Num 

superinvestimento do pensar, todos os pensamentos são percebidos realmente — como de fora 

— e por isso tidos como verdadeiros.  

Após assim clarificar as relações entre percepção externa e interna e o sistema 

superficial Pcp-Cs, podemos passar a desenvolver nossa concepção do Eu. Nós o vemos partir 

do sistema Pcp, seu núcleo, e inicialmente abarcar o Pcs, que se apoia nos resíduos 

mnemônicos. Mas, como aprendemos, o Eu é também inconsciente.  

Agora será de grande proveito para nós, creio, acompanharmos a sugestão de um autor 

que em vão assegura, por motivos pessoais, nada ter com a ciência estrita e elevada. Refiro-

me a Georg Groddeck, que está sempre a enfatizar que aquilo a que chamamos nosso Eu 

conduz-se, na vida, de modo essencialmente passivo, que somos, como diz, “vividos” por 

poderes desconhecidos e incontroláveis.5 Nós todos tivemos esta impressão, embora ela não 

nos tenha dominado a ponto de excluir as demais, e não hesitamos em atribuir à intuição de 

Groddeck um lugar no conjunto da ciência. Proponho que a levemos em consideração, 

chamando de Eu a entidade que parte do sistema Pcp e é inicialmente pcs, e de Id,* segundo o 

uso de Groddeck, a outra parte da psique, na qual ela prossegue, e que se comporta como ics. 

Logo veremos se será possível tirar alguma vantagem disso para a descrição e a 

compreensão. Um indivíduo é então, para nós, um Id [um algo] psíquico, irreconhecido e 

inconsciente, em cuja superfície se acha o Eu, desenvolvido com base no sistema Pcp, seu 

núcleo. Se buscamos uma representação gráfica, podemos acrescentar que o Eu não envolve 

inteiramente o Id, mas apenas à medida que o sistema Pcp forma a sua superfície [do Eu], 

mais ou menos como o “disco germinal” se acha sobre o ovo. O Eu não é nitidamente 

separado do Id; conflui com este na direção inferior.  

Mas também o reprimido conflui com o Id, é somente uma parte dele. O reprimido é 

claramente separado do Eu apenas pelas resistências da repressão; pelo Id pode comunicar-se 

com ele. Logo percebemos que quase todas as demarcações que a patologia nos levou a fazer 

concernem apenas às camadas superficiais do aparelho psíquico, as únicas que conhecemos. 
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Poderíamos esboçar um desenho desta situação, desenho cujas linhas servem apenas à 

exposição, não solicitam nenhuma interpretação particular. Digamos também que o Eu tem 

um “boné auditivo”, apenas de um lado, conforme atesta a anatomia cerebral. Usa-o de lado, 

por assim dizer. 

 

 

É fácil ver que o Eu é a parte do Id modificada pela influência direta do mundo externo, 

sob mediação do Pcp-Cs, como que um prosseguimento da diferenciação da superfície. Ele 

também se esforça em fazer valer a influência do mundo externo sobre o Id e os seus 

propósitos, empenha-se em colocar o princípio da realidade no lugar do princípio do prazer, 

que vigora irrestritamente no Id. A percepção tem, para o Eu, o papel que no Id cabe ao 

instinto. O Eu representa o que se pode chamar de razão e circunspecção, em oposição ao Id, 

que contém as paixões. Tudo isso corresponde a notórias distinções populares, mas deve ser 

entendido tão só como aproximadamente ou idealmente correto.  

A importância funcional do Eu se expressa no fato de que normalmente lhe é dado o 

controle dos acessos à motilidade. Assim, em relação ao Id ele se compara ao cavaleiro que 

deve pôr freios à força superior do cavalo, com a diferença de que o cavaleiro tenta fazê-lo 

com suas próprias forças, e o Eu, com forças emprestadas. Este símile pode ser levado um 

pouco adiante. Assim como o cavaleiro, a fim de não se separar do cavalo, muitas vezes tem 

de conduzi-lo aonde ele quer ir, também o Eu costuma transformar em ato a vontade do Id, 

como se ela fosse a sua própria.  

Um outro fator, além da influência do sistema Pc, parece ter tido efeito sobre a gênese do 

Eu e sua diferenciação do Id. O corpo, principalmente sua superfície, é um lugar do qual 

podem partir percepções internas e externas simultaneamente. É visto como um outro objeto, 

mas ao ser tocado produz dois tipos de sensações, um dos quais pode equivaler a uma 

percepção interna. Já se discutiu bastante, na psicofisiologia, de que maneira o corpo 

sobressai no mundo da percepção. Também a dor parece ter nisso um papel, e o modo como 

adquirimos um novo conhecimento de nossos órgãos, nas doenças dolorosas, é talvez um 

modelo para a forma como chegamos à ideia de nosso corpo.  
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O Eu é sobretudo corporal, não é apenas uma entidade superficial, mas ele mesmo a 

projeção de uma superfície.7 Procurando uma analogia anatômica para ele, podemos 

identificá-lo com o “homúnculo do cérebro” dos anatomistas, que fica no córtex, de cabeça 

para baixo e com os calcanhares para cima, olha para trás e, como se sabe, tem no lado 

esquerdo a zona da linguagem.  

A relação do Eu com a consciência já foi várias vezes examinada, mas há alguns fatos 

importantes a serem apontados aqui. Acostumados a sempre levar uma escala de valores 

social ou ética, não nos surpreendemos ao saber que a atividade das paixões inferiores se dá 

no inconsciente, mas esperamos que as funções psíquicas tenham mais facilmente acesso 

seguro à consciência quanto mais elevadas se situem nessa escala. Nisso a experiência 

psicanalítica nos decepciona, porém. Temos comprovação, por um lado, de que mesmo o 

trabalho intelectual difícil e sutil, que normalmente requer estrênua reflexão, também pode ser 

efetuado pré-conscientemente, sem chegar à consciência. Esses casos são indubitáveis, 

verificam-se, por exemplo, durante o sono, evidenciando-se no fato de um indivíduo saber, 

imediatamente após o despertar, a solução de um difícil problema matemático ou de outro 

gênero, que no dia anterior se esforçara em vão por encontrar.8  

Bem mais peculiar é uma outra constatação. Aprendemos, em nossas análises, que há 

pessoas nas quais a autocrítica e a consciência [moral],* ou seja, ações psíquicas altamente 

valorizadas, são inconscientes e, enquanto tais, produzem os efeitos mais importantes; o fato 

de a resistência permanecer inconsciente na análise não é, portanto, a única situação desse 

tipo. Mas a nova constatação, que nos obriga, apesar de nossa melhor compreensão crítica, a 

falar de um sentimento de culpa inconsciente, desconcerta-nos bem mais e nos oferece novos 

enigmas, sobretudo quando gradualmente notamos que um tal sentimento de culpa 

inconsciente tem papel decisivo, em termos econômicos, num grande número de neuroses, e 

ergue os maiores obstáculos na direção da cura. Querendo retornar à nossa escala de valores, 

teremos de afirmar: “Não só as coisas mais fundas do Eu, também as mais altas podem ser 

inconscientes”. É como se nos fosse demonstrado, dessa maneira, o que já afirmamos sobre o 

Eu consciente: que ele é sobretudo um Eu do corpo. 
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CONCLUSÃO 

 

 Formular questões filosóficas não é um privilégio daqueles que se propõe a filosofar 

profissionalmente, os filósofos. Todo ser humano pensa e em algum momento de sua vida se 

pergunta acerca de problemas clássicos da Filosofia, como a existência de Deus, o que 

caracteriza o certo e o errado, se aquilo que conhecemos é propriamente a verdade, enfim, 

todos nós nos deparamos com temas e questões da Filosofia porque se tratam de questões 

irresolúveis, cuja tentativa de resposta não dissipa a tensão que as engendra. Assim, essas 

questões tendem a ser constantemente reformuladas e pululam a imaginação humana, 

fecundando diversas produções culturais, dentre elas as obras do mundo Nerd e Geek.  

 Atualmente, promover um combate às produções midiáticas em nome da valorização 

da alta cultura é um empreendimento condenado ao fracasso. Isso não significa que teríamos 

de abandonar as formas culturais mais rebuscadas intelectualmente em nome da popularidade 

e da aceitação. O trabalho ao qual nos propomos não é maniqueísta no sentido ver somente 

oposições onde é possível encontrar diferenças de grau. Ao buscarmos problemas e temas 

filosóficos nas produções da cultura Nerd e Geek objetivamos demonstrar que o pensamento 

Filosófico se encontra onde há produções humanas, e os aspectos lúdicos e chamativos do 

entretenimento não ofuscam a problemática das questões que são seu centro.  

 Se as questões filosóficas não são um privilégio dos filósofos porque todos se deparam 

com tais questões, seria um equívoco deduzir que todos os seres humanos são filósofos. Mas 

por quê? Porque o que caracteriza o trabalho filosófico é o tratamento dado às questões e 

temas da Filosofia, ou seja, não basta formular problemas filosóficos para ser filósofo, é 

preciso conferir a esses problemas um cuidado interpretativo e exegético que caracteriza o 

trabalho conceitual da filosofia. Por isso, não nos bastou encontrar e apresentar os problemas 

filosóficos nas obras da cultura Nerd e Geek, uma vez identificados os temas, conferimos a 

eles um exame conceitual à luz da tradição filosófica, sempre com o cuidado interpretativo de 

fazer ao modo de uma introdução, de nos dirigir a um público curioso e crítico, mas que dá 

seus primeiros passos na Filosofia.  Os textos apresentados ao final de cada capítulo, dessa 

forma, figura como o ganho de cada discussão: se no início de cada capítulo há a apresentação 

de um tema filosófico em uma obra da cultura Nerd e Geek, em seu final há o discurso do 

próprio texto filosófico, e uma vez que houve a devida apresentação do tema e dos conceitos 

fundamentais, o leitor se vê na posição de alguém que está em condições de compreender um 

excerto de um texto clássico de Filosofia, um ganho cultural que deve servir de estímulo para 

novas incursões nos textos dos grandes autores da tradição do pensamento. 
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 Ao leitor que tenha se aproximado do texto por causa da abordagem à qual nos 

propomos, uma última palavra: a fascinação e o brilho das grandes obras Nerd e Geek é, 

também, uma forma de pensamento, e muito daquilo que as torna tão atraentes é sua 

capacidade de falar de coisas que nos são próximas, e se esses temas são tão envolventes não 

deixe de aprofundá-los, pois a curiosidade e a obstinação são qualidades fundamentais de um 

bom “nerd”. Busque as referências e paralelos filosóficos/culturais daquilo que lhe é caro, 

faça do conhecimento sua grande jornada, potencialize o grande descobridor que existe dentro 

de você. Vida longa e próspera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


