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RESUMO

Este trabalho mostra que com o advento da Modernidade o conhecimento é fundado a partir 
da razão como racionalização do mundo. Isto modificou profundamente a compreensão do 
legado greco-medieval. Com surgimento do Estado Racional, três características formais são 
materializadas como as estruturas da consciência moderna do sistema jurídico: positividade, 
legalidade e formalismo. Assim o Direito perde seus vínculos com o “mundo da vida” (ethos 
contemporâneo) lugar de sua legitimidade. Daí a necessidade da retomada do legado da 
Filosofia Prática (Política) de Aristóteles e da Filosofia Pura Prática de Kant que numa 
perspectiva pós-tradicional recupera as questões éticas e os fundamentos da liberdade 
necessária para a compreensão da práxis jurídica que permite à filosofia do Direito enquanto 
filosofia prática buscar os fundamentos da democracia que podem garantir a “legitimidade da 
legalidade”.

PALAVRAS-CHAVE: Ética, Moral, Justiça, Direito, Liberdade, Democracia,
Racionaliodade, Racionalização, Ethos, Pólis, Modernidade.
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ABSTRACT

This work shows that with the coming of the Modernity the knowledge is grounded on reason 
as rationalization of the world. This modified profoundly the understanding of the graeco and 
medieval legacy. With emergence of the Rational State, three formal characteristics are 
materialized as the structures of the modem conscience of the juridical system: positivity, 
legality and formalism. The right loses its links with the "lifeworld" (contemporary ethos) as 
place of its legitimacy. Then the need of the retaking of the legacy of the Practical Philosophy 
(Politics) of Aristotle and of the of Kant’’s Philosophy Pure and Practical Reason that retakes 
the ethical themes and the foundations of the necessary freedom for the understanding of the 
juridical praxis in a pos-traditional perspective that allows to the philosophy of the right, 
while practical philosophy, to look for the foundations of the democracy that can guarantee 
the legitimacy of the legality".

KEYWORDS: Ethics, Morality, Justice, Right, Liberty, Democracy, Rationality.
Rationalization, Ethos, Polis, Modernity
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RESUME

Ce travail montre qu’avec la venue de la Modernité la connaissance est fondée initialement 
sur la raison comme rationalisation du monde. Cela a modifié la compréhension de l'héritage 
greco-médiéval profondément. Avec surgissement de l'État Rationnel, trois caractéristiques 
cérémonieuses sont matérialisées comme les structures de la conscience moderne du système 
juridique: positivité, légalité et formalisme. Ainsi le droit perd ses liens avec le " monde de la 
vie " (ethos contemporain) place de sa légitimité. D ’où le besoin de la reprise de l'héritage de 
la Philosophie Pratique (Politique) d'Aristote et de la Philosophie Pur et Pratique de Kant qui 
retrouve les sujets éthiques et les fondements de la liberté nécessaire pour la compréhension 
du prâxis juridique dans une perspective post-traditionnelle qui permet à la philosophie du 
droit en tant que philosophie pratique chercher les fondements de la démocratie qui peut 
garantir la légitimité de la légalité".

MOTS-CLÉ: Éthique, Moralité, Justice, Droit, Liberté, Démocratie, Rationalité,.
Rationalisation, Ethos, Polis, Modernité.
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Só para lembrar:

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em 
Assembléia Nacional Constituinte para instituir um 
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade 
e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 
promulgamos sob a proteção de Deus, a seguinte 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL.

(Preâmbulo da Constituição da República Federativa do 
Brasil -  publicada no Diário Oficial da União n° 191 -  A,

de 5 de outubro de 1988.



INTRODUÇÃO

Só podemos pensar em Platão e Aristóteles sob grandes vestes 
acadêmicas. Eles foram homens honestos e, como outros, riam 
com seus amigos; e quando se divertiram, escrevendo as Leis ou 
a Política, fizeram-no por distração. Essa é a parte menos séria
de suas vidas; a mais filosófica era viver simples e
tranqüilamente. Se escreveram sobre a política, foi como que 
para regrar um asilo de lunáticos; se sugeriram a aparência de 
estar falando de grandes questões, foi porque sabiam que os 
loucos para quem falavam pensavam ser reis ou imperadores. 
Eles introduziram seus princípios a fim de tomar a sua loucura 
o menos ofensiva possível.

(Pascal)

O surgimento da polis grega encontrou na Ética, a ciência do ethos, a base

fundamental para a constituição da comunidade política e da formação do cidadão. Já o

surgimento do Estado de Direito na Modernidade Ocidental teve no ordenamento jurídico 

(elaboração do contrato social e criação do poder soberano) sua pedra fundamental para o 

surgimento da sociedade civil. Os universos conceituais que fundamentam tanto a tradição 

clássica greco-medieval, quanto a formação do Estado Moderno, a saber: a Ética, a Moral e o 

Direito, desdobrados nos temas da justiça, da liberdade e da democracia, indispensáveis para 

a compreensão do pensamento humano, consolidam os fundamentos da Filosofia Prática.

Segundo Kant em sua Fundamentação da Metafísica dos Costumes,1 “a velha 

filosofia grega dividia-se em três ciências: a Física, a Ética e a Lógica”, e acrescentava: “Esta 

divisão está perfeitamente conforme com a natureza das coisas, e nada há a corrigir nela a não 

ser apenas acrescentar o princípio em que se baseia.” E este princípio é a Razão. A 

metodologia ou os caminhos a serem utilizados neste estudo, serão os indicados pela Filosofia 

Prática, abrangendo: a) a “Política” enquanto doutrina da vida boa e justa, que na tradição 

aristotélica é continuação da Ética, sendo as mesmas partes da filosofia prática do Estagirista;

b) a filosofia social “científica” de corte hobbesiano, enquanto configuração moderna de um 

jusnaturalismo que constrói os fundamentos do contrato social e conseqüentemente do Direito 

moderno; c) a doutrina do Direito elaborada por Kant em sua filosofia pura prática, onde as 

leis da liberdade indicam a idéia de moralidade sob duas formas básicas: “por uma parte a

1 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Tradução Paulo Quintela. Coimbra: Edições 
70, 1986. p. 13'
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moralidade como ética de uma pessoa e por outra o conceito racional de Direito: a justiça 

política como ética na convivência conforme o Direito das pessoas;”2 d) a teoria da 

racionalização de Max Weber, que em suas investigações sociológicas indica a “índole 

específica do racionalismo na cultura ocidental” , de vocação juspositivista, que, ao mesmo 

tempo, implica numa racionalização do Direito estruturado em características formais 

(positividade, legalidade e fomalismo), desvinculado de seus pressupostos éticos, morais e 

políticos; e) e as reflexões críticas desenvolvidos por Jürgen Habermas acerca do legado 

weberiano da racionalidade do Direito, o que implica sua proposta de retomada dos vínculos 

entre o Direito, a Política, a Ética e a Moral, desenvolvidos a partir de uma compreensão 

democrática, onde o Direito e a Moral “comunicam-se”. Donde, pode-se fundamentar e 

legitimar os direitos humanos, já reconhecidos pelos sujeitos de direito privado que se 

autolegislam na condição de cidadãos, consoantes com a legislação de um Estado 

Democrático de Direito, onde todos podem participar responsavelmente em sua permanente 

construção.

A partir desta rápida exposição metodológica do legado da Filosofia Prática, 

frente a procedimentos fundamentais da humanidade ocidental, visando sua autocompreensão 

e sua conseqüente emancipação, seja face o determinismo da physis, seja frente a um mundo 

racionalizado “cientificistamente”, o presente estudo busca resgatar no âmbito da razão 

prático-moral a “memória” que se faz atual na constituição dos princípios que devem 

fundamentar a soberania do povo ao lado do Estado Democrático de Direito.

Os estudos desenvolvidos foram encaminhados para uma abordagem da Filosofia 

do Direito enquanto uma das dimensões da Filosofia Prática. Ao tomar como eixo 

compreensivo desta pesquisa a filosofia prática de Aristóteles, a filosofia pura prática de Kant 

e a filosofia do Direito desenvolvida por Habermas, fica estabelecido também, como é 

característica da obra destes pensadores, um vínculo com a análise conceituai da Ética, da 

Moral, da Política, da justiça, da liberdade e da autonomia, dentre outros temas que fazem 

parte deste amplo campo do conhecimento voltado para as relações da vontade racional e das 

ordens normativas.

Este vasto campo do conhecimento permite o desenvolvimento de uma postura 

crítica e reflexiva acerca da formação do Estado Moderno e das concepções de Direito que ali 

são elaboradas e desenvolvidas. Para tanto, servem como referenciais, a filosofia social

2 HÖFFE, Otfried. Immanuel Kant. Tradução Diorki. Barcelona: Editorial Herder, 1986. p. 186.
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“científica” apresentada por Hobbes, ao conceber o seu Leviatã; alguns temas do 

jusnaturalismo racional e do juspositivismo; e finalmente a análise compreensiva de 

Habermas acerca do racionalismo jurídico desenvolvido por Weber e que ainda tem 

fundamentado diversas análises do pensamento jusfilosófico contemporâneo.

Por outro lado, nunca é demais salientar que a Filosofia do Direito pode ser 

desenvolvida a partir de outros campos temáticos da tradição filosófica do Direito, tais como a 

Hermenêutica Jurídica, a Epistemologia do Direito a Teoria Crítica do Direito e até a própria 

História do Direito. É possível dizer até:

Que não existe um vínculo especial ligando tudo o que pode ser circunscrito 
como Filosofia do Direito. Trata-se, muito mais, de formas de conhecimento 
inscritas na história, com questões datadas e, portanto, submetidas às 
exigências das situações, dos conflitos e dos desejos de transformação de 
cada época. Nesse sentido vemos a Filosofia do Direito como um 
conhecimento fundado na história e determinado pela história. A Filosofia 
do Direito está inscrita nos eventos que nos determinam socialmente, 
marcando assim uma interferência nas opiniões jurídicas: formas de 
apreender uma época e, ao mesmo tempo, de formular um conhecimento 
normativo dos vínculos sociais.3

A Filosofia Pratica, assim como a própria idéia de Razão, tiveram com o advento 

do pensamento moderno, formas de abordagens extremamente diferenciadas do pensamento 

greco-medieval. Notadamente no que se refere ao Direito, que era pensado enquanto parte 

constitutiva de um “amálgama normativo”,4 que incluía indistintamente o Direito, a Moral e a 

religião. A polis grega, assim como a civitas do mundo medieval traduziam uma concepção 

de Estado em que se dava a vocação jurídica para a vida boa de seus cidadãos. Neste sentido: 

“a bondade da dominação deveria ser creditada na virtude de seus cidadãos e na sua liberdade 

materializada no marco das leis da cidade.”5 Aristóteles na sua Ética à Nicômaco e na sua 

Política, desenvolve com rara maestria os conceitos fundamentais que alicerçaram a vida dos 

indivíduos singulares em suas relações com as leis da cidade, construindo uma idéia de 

sociedade enquanto uma comunidade ética. A partir deste princípio, na sua filosofia prática 

(Política) elabora uma teoria do Direito. O resgate desta “memória” fomece componentes

3 PÉPE, Albano Marcos Bastos; Luis Alberto Warat. Filosofia do Direito: uma introdução crítica. São Paulo: 
Moderna. 1996. p. 7.

4 Tomo o termo “amálgama normativo”, do livro Igualdade e diferença: Estado Democrático de Direito a partir 
do pensamento de Habermas, de autoria de Marcelo Campos Galuppo. GALUPPO, Marcelo Campos. 
Igualdade e diferença. Estado Democrático de Direito a partir do pensamento de Habermas. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2002.

5 HABERMAS, Jürgen. Teoria y  praxis. Tradução Salvador Mas Torres e Carlos Moya Espi. Madrid: Editorial 
Tecnos, 1987a. p. 59.
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compreensivos nas questões que surgem para a Filosofia do Direito voltada para a permanente 

construção do Estado Democrático de Direito.

Tomando como fio condutor o resgate de uma concepção de Filosofia do Direito 

como dimensão histórica da Filosofia Prática, com vistas à elaboração racional de uma crítica 

dos fundamentos “cientificistas” do discurso jusfilosófico moderno e de sua conseqüente 

forma de definição do Estado Moderno, divido este trabalho em quatro partes:

a) A primeira enfoca a formação da polis desenvolvida no mundo grego clássico, 

com a contribuição da obra “Política” de Aristóteles. Para tanto, apresento 

como se articulam a construção da cidadania e a construção da polis. De como 

o ethos (ciência da Ética), enquanto costume envolve o indivíduo na sua 

singularidade {ethos hexis) e de como este indivíduo elabora sua cidadania em 

um movimento dialético orientado pela práxis e pelo lògos, onde todos 

constroem a polis em sua organização social e política. Nesta, elaboram-se as 

leis que asseguram o bem comum da comunidade. Com o resgate desta 

“memória”, recolho conceitos e temas que se fazem mais do que atuais, visto

serem urgentes para uma filosofia do Direito voltada para a construção
' ,/

democrática do Estado de Direito contemporâneo;

b) Sendo o conceito de liberdade, fundamentado racionalmente como um dos 

eixos basilares da proposta iluminista para a compreensão da constituição do 

Estado de Direito na Modernidade Ocidental, nesta segunda parte, desenvolvo 

alguns temas da Filosofia Pura Prática de Kant que envolvem sua 

compreensão de liberdade racional e conseqüentemente para a elaboração da 

sua Filosofia Moral e sua Filosofia do Direito. Enquanto uma forte tradição 

jusfilosófica moderna excluiu os vínculos entre o Direito e Moral, Kant 

estabelece um fundamento filosófico para as leis liberdade, que ele denomina 

de morais, e que podem ser jurídicas (conforme à legalidade) ou éticas 

(conforme a moralidade da ação). Nesta perspectiva, Kant distingue sem 

separar, Moral e Direito, permitindo que se amplie não só a compreensão da 

idéia de liberdade, como remete esta questão ao universo dos Direitos 

humanos, conforme é tratado contemporaneamente por Habermas, a ser visto 

nos capítulos dedicados à sua obra sobre o tema;

c) A terceira parte estuda as formas modernas de construção do Estado de Direito 

a partir da filosofia social desenvolvida por Hobbes e que traz consigo a marca
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da ruptura com a tradição greco-medieval. O pensamento hobessiano traduz a 

sedimentação progressiva dos conceitos modernos da Política e da filosofia 

social, voltada para as questões da sobrevivência mais elementar e que busca 

resolver técnica e racionalmente (visão cientificista) tais problemas fáticos, ou 

seja, como superar por estes meios as ameaças do mundo natural. A partir daí, 

ao inverter a relação meios e fins, deixam de ser tratadas as questões relativas 

às relações morais da vida boa e virtuosa dos cidadãos, como princípios 

reguladores da vida prático-moral. Em Hobbes, as leis passam a ter o caráter 

de normas formais e gerais. E o formalismo jurídico assegura aos cidadãos a 

liberdade de movimentar-se nos limites caracterizados no pacto social 

estabelecido no contrato e estatuído pelo poder soberano. Estando aí, conforme 

afirma Habermas, as raízes do liberalismo moderno fixadas no Estado 

absolutista jusnaturalistamente pensado por Hobbes. Sendo portanto 

fundamental para os objetivos deste trabalho, referir-se este trânsito do 

pensamento ocidental que irá marcar profundamente a formação jusfilosófica 

contemporânea. Esta se direciona para um modelo explicativo do Direito, 

frente ao do Estado de Direito, fonte absoluta da ordem normativa, com a 

conseqüente separação dos fundamentos teóricos que justificavam os vínculos 

do Estado com a vida virtuosa e moral dos seus cidadãos.

d) Na quarta e última parte, trato da compreensão weberiana da formação do 

Estado e do Direito na Modernidade Ocidental, a partir da abordagem 

desenvolvida por Habermas deste imenso legado deixado por Max Weber. 

Como conseqüência trato ainda dos estudos acerca da formação racional 

moderna, seguindo Habermas, onde este apresenta uma análise do Direito 

Moderno e do Estado Democrático de Direito, partindo da teoria do discurso 

por ele desenvolvida e que implica numa teoria da sociedade e uma teoria do 

Direito.

No meu entendimento, isto reafirma a importância fundamental da 

recuperação da “memória” deixada pelo pensamento aristotélico e kantiano na 

continuidade de uma dimensão crítica e reflexiva da Filosofia do Direito 

comprometida com a formação democrática dos indivíduos singulares, tanto 

em seus Direitos privados quanto em seus Direitos de cidadão.
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Para Habermas, a Filosofia cumpre o papel de intérprete capaz de buscar o 

equilíbrio entre a ciência e a vida, entre o saber dos especialistas e a experiência cotidiana, 

entre o Direito, a Moral e a Ética.

Trato agora de alguns temas analisados por Habermas relativos ao Direito na 

modernidade e de algumas das implicações que daí resultam. Para melhor compreender suas 

investigações no Direito, pode-se a princípio, salientar seu posicionamento face à questão da 

autonomia do sistema jurídico. Ele compreende que as correntes de pensamento que 

postulam a desconexão completa entre Direito e Moral de um lado, e de Direito e Política por 

outro, entendem mal o que seja a sociedade contemporânea.

Em sua reflexão, Habermas salienta que o fato do Direito tomar-se positivo, ou 

seja, de produzir um saber livre das influências do pensamento clássico, não implica 

necessariamente na mptura de suas relações internas com a Moral e a Política. Muito 

principalmente na modernidade, quando ocorre a constituição do Estado de Direito, com sua 

complexidade característica.

O surgimento do Estado de Direito estreita as relações das instituições jurídicas 

com a sociedade. As questões relativas aos Direitos individuais, à justiça, à dominação 

legítima, assumem novas formas diante da constituição do Estado modemo e da legitimidade 

do mesmo junto aos indivíduos e às demais instituições. Um exemplo que ilustra bem o 

surgimento do Estado de Direito é a compreensão da cidadania. Na Modernidade, as garantias 

de vida, de liberdade e de propriedade, passam a ser vistas pela ordem jurídica como objeto de 

reconhecimento e proteção.

Nesta dimensão histórica que aos poucos se impõe, procuro fazer notar que fica 

difícil para o Direito modemo simplesmente sobrevoar uma sociedade de alta complexidade e 

de mudanças aceleradas, sem manter seus vínculos com a Moral e a Política. Lembro ainda 

que um dos aspectos típicos da história do Direito é justamente sua complementariedade com 

a Moral e com a Política, sem que isto signifique perda das características próprias de cada 

um.

A reconstrução da tradição jurídica ocidental, permite que perceber que o Direito 

positivo, ao se impor diante da tradição jurídica clássica, procura manter um dos aspectos 

dessa tradição: a garantia transcendental da validade jurídica. Resultando daí o aspecto 

negativo desta garantia, que resulta num sistema jurídico separado da Política e da Moral, 

onde a jurisprudência ou a administração da justiça tomam-se o núcleo institucional de
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controle do discurso jurídico. No entanto, penso que tanto o Direito tradicional quanto o 

Direito moderno, em suas respectivas evoluções históricas, contrariam a apreensão absoluta 

da tese que supõe um discurso jurídico descomprometido com os eventos morais e políticos.

Ao defender com Habermas este ponto de vista, lembro que o Direito antecede as 

formas organizadas de domínio estatal ou político. Portanto, o Direito sancionado pelo Estado 

e o poder estatal organizado juridicamente surgem simultaneamente como a forma de 

dominação política típica das sociedades mais desenvolvidas. Sendo assim, o poder estatal e o 

Direito estatal constituem-se reciprocamente. Portanto, a partir desta perspectiva, fica difícil 

imaginar que, em algum momento, o Direito tenha sido absorvido totalmente pela Política, ou, 

ao contrário, que tenha se afastado por completo do sistema político, sendo este um 

argumento relevante do fio condutor deste trabalho. Ao mesmo tempo, também é impossível 

negar que determinadas estruturas morais deixaram de ter um papel importante no surgimento 

da união entre o Direito e o poder estatal.

Acompanhando o pensamento de Habermas nos desdobramentos das questões 

relativas à compreensão do Direito na modernidade, é examinada a proposta de elaborar uma 

reconstrução crítica do papel do Direito moderno nas diversas esferas de ação social. Ou seja, 

trabalhar a partir das formas discursivas que repensem as práticas teóricas do Direito, tanto 

no espaço de sua legalidade como no de sua legitimidade e que são estabelecidas nas relações 

sociais.

Nesta abordagem que faço da obra habermasiana, saliento suas incursões pela 

tradição jurídica instituída pela modernidade. Onde basicamente são tratados os campos 

temáticos por ele privilegiados e que contribuem para questões relativas à Teoria Crítica do 

Direito. Seriam eles:

a) a crítica ao projeto desenvolvido por Max Weber ao abordar a modernidade, e 

suas conseqüências para o discurso jurídico;

b) as propostas desenvolvidas por Habermas, especificamente no que se refere aos 

postulados críticos e reflexivos elaborados com vistas à tradição do discurso 

jurídico da modernidade.

Antes de tratar dos temas propostos, devo esclarecer algumas questões 

preliminares. Habermas toma como um dos seus principais interlocutores, para debater os 

problemas do Direito na modernidade, o pensamento de Max Weber. A obra de Weber foi 

desenvolvida entre o fim do século XIX e as duas primeiras décadas do nosso século. Sua
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repercussão é imensa até os nossos dias, dada a importância de suas abordagens e sua grande 

contribuição para o entendimento das instituições que caracterizam o Estado contemporâneo. 

Weber elaborou com raro talento os pressupostos da Sociologia vinculados estreitamente com 

os princípios das ciências humanas entendidas como ciências compreensivas. A diferença das 

ciências naturais que seriam definidas como ciências explicativas pelos grandes pensadores do 

século XIX.

As formas de constituição da modernidade, o capitalismo, o Direito, a economia, a 

religião, foram temas fundamentais da obra weberiana, e que servem como parâmetro para a 

apreensão de muitos aspectos da ordem social contemporânea. São as idéias e os limites daí 

resultantes que levam Habermas a desenvolver seus estudos reconstrutivistas sobre o Direito e 

seus vínculos com o projeto da modernidade. Convêm salientar que, ao reconstruir o discurso 

jurídico moderno na seqüência de Habermas, não me limita às teses weberianas.

Os estudos sobre a modernidade, se constituem em um dos mais vastos legados 

da cultura ocidental. Questões tais como o Estado de Direito, o capitalismo, a economia de 

mercado e um novo entendimento da razão vinculada ao evento científico, são questões 

fundamentais da modernidade. Weber desenvolve seu pensamento em tomo de tais temas. O 

“desencantamento do mundo”, ou seja, a superação de suas explicações metafísicas e 

religiosas, desmoronou a visão mágico-religiosa que fundamentava o mundo clássico. Tal 

“desencantamento” se constitui num dado irreversível para a compreensão do mundo 

modemo. E Weber, entendeu perfeitamente as profundas mudanças teóricas desenvolvidas no 

processo histórico universal Ocidental do “desencantamento” .

Dois temas tomam-se revelantes neste sentido:

a) a cultura, que antes era entendida como unidade totalizante, passa a ser 

apreendida a partir da diferenciação de esferas culturais de valor autônomas, 

que produzem, por sua vez, imagens do mundo, conforme será exposto no 

próximo item. Um bom exemplo é a especialização no âmbito do saberes, 

inevitável em função da progressiva evolução social do trabalho;

b) por outro lado, a própria idéia de racionalidade resultante das estruturas da 

consciência modema, garante o processo de racionalização das imagens do 

mundo. E, conforme Habermas, tais imagens seriam os componentes de três “ 

mundos” possíveis: o mundo objetivo das coisas, ao qual cabem pretensões de 

verdade;o mundo social das normas e instituições, vinculado às pretensões de
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normatividade e de retitude e o mundo subjetivo das vivências e sentimentos, 

ao qual se vinculam pretensões de veracidade. Nesta moldura, é possível fazer 

uma distinção entre três tipos de ação: a ação-racional-com-respeito-a-fins, 

relativa ao mundos objetivo das coisas; a ação racional-com-respeito-a-valores, 

relativa ao mundo social e a ação afetiva, relativa ao mundo subjetivo.

A apresentação de tais desdobramentos indica certa “vocação” pela racionalidade 

instrumental como forma de realização do projeto da modernidade, conforme entende Weber. 

Neste sentido, as relações meios-fins, orientadas por uma ação-racional-com-respeito-a-fins, 

passam a se constituir como os únicos suportes da racionalidade, ficando os outros dois 

“mundos” (prático-moral e estético-expressivo), e suas formas de ação, relegados ao plano da 

subjetividade, fora do controle da racionalidade (racionalização) típica da modernização da 

sociedade. E será portanto, a partir desta visão desenvolvida pela razão instrumental onde 

serão sedimentados os princípios da empresa capitalista e do Estado moderno (e sua “gaiola 

de ferro).

A partir desta “índole específica do racionalismo da cultura ocidental”, como bem 

fala Weber, são elaboradas: a) a sistematização científica da teoria do Direito; b) as 

instituições do Direito formal e c) uma judicatura exercida por funcionários especializados em 

Direito (o processo de burocratização do Direito). Nesta perspectiva, o Direito se reduz ao 

estatuído ou positivado, assumindo a função de meio organizativo da economia capitalista e 

do Estado modemo em suas relações recíprocas. Weber dá ao Direito moderno um papel 

exclusivamente formal, fundado em técnicas racionais que garantam seus procedimentos. 

Dessa forma, o Direito isola-se das demais esferas da ação social, ou seja, das esferas prático- 

moral e da esfera estético-expressiva.

Assim, afirma que o trabalho jurídico toma-se menos preciso quando, em vez de 

conceitos jurídicos, intervêm no mesmo, considerações não afeitas ao formalismo e ao 

racionalismo que o tipificam. Convêm inclusive relembrar o que diz o próprio Weber quando 

se refere à jurisprudência:

A jurisprudência determina a obrigatoriedade de normas jurídicas e de 
métodos de interpretação. Porém não responde a questão da necessidade do 
Direito e de tais ou quais normas e não de outras; se limita a estabelecer qual
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é o meio para alcançar determinado resultado, de acordo com as regras do 
nosso pensamento jurídico.6

Visando concluir estes rápidos comentários que me conduzem às idéias de 

Habermas, importa destacar algumas análises desenvolvidas pelo mesmo diante dos 

postulados weberianos. Assim sendo, serão salientados aqueles pontos relativos ao papel do 

Direito na modernidade, conforme já foi esclarecido anteriormente.

A partir do legado da Sociologia do Direito desenvolvida por Max Weber e seus 

seguidores, como também pelo positivismo jurídico, a tradição jurídica contemporânea é vista 

apenas do ponto de vista cientificista e de suas formas legais. Cabendo à ciência jurídica lidar 

fundamentalmente com realidade simbólico-formal do Direito e não com sua realidade social.

Apreendido deste modo, o discurso jurídico moderno implica numa separação 

entre a moralidade e a legalidade. E isto se constitui, segundo Habermas, num problema 

quando a legalidade em seu conjunto necessita de uma justificação prática. Cria-se uma esfera 

do Direito moralmente neutra, mas que exige dos sujeitos, a disponibilidade de obedecer à lei. 

Ora, a lei pretende ter fundamentos que expressem o desenvolvimento de determinada 

estrutura social. Portanto, para ser obedecida, ela precisa refletir certas garantias da tradição 

constitucional moderna (como a garantia à vida, à propriedade, à locomoção etc). As análises 

críticas feitas por Habermas referem-se em grande parte à idéia weberiana que une o Direito 

modemo à dominação legal sem desenvolver qualquer justificativa para tanto, limitando-se 

apenas às questões relativas ao princípio de positivação. Desta forma, salienta ele, Weber 

reduz o Direito a um meio de organização, que atua como uma forma de ação racional com 

respeito a fins, desconectando a racionalização do mesmo do complexo de racionalidade 

prático-moral:

Weber põe energicamente em relevo as características formais do Direito 
que fazem que este resulte apto como meio de organização dos sub-sistemas 
de ação racional com respeito a fins; porém submete o conceito de Direito a 
tais recortes positivistas a um ponto em que a racionalização do Direito pode 
ignorar o aspecto prático-moral (princípio de fundamentação) e limitar-se a 
considerar exclusivamente seu aspecto cognitivo-instrumental (princípio de 
positivação).7

6 WEBER, Max. Economia y  sociedad. Esbozo de sociologia comprensiva. Tradução José Medina Echevarria et. 
al. Buenos Aires: Fondo de Cultura Econòmica, 1992, p. 654.

7 HABERMAS, 1987a, p. 347.
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Contrapondo-se a estas idéias, Habermas insiste na necessidade de um entrelaçamento 

simultâneo entre o Direito e a Moral como condição básica para a realização do projeto 

emancipatório da modernidade. Visto que a plena realização do Estado de Direito implica em 

que a fundamentação jurídica esteja aberta à argumentação moral. Pois só assim, segundo ele, 

pode-se pensar na autonomia do Direito, onde o sistema jurídico em seus procedimentos 

institucionalizados para a legislação e administração da justiça permitam um amplo espaço 

para a racionalidade ética.



Primeira parte

A CONSTRUÇÃO DA DEMOCRACIA NO MUNDO GREGO

A justiça é uma virtude completa em grau máximo, porque sua 
prática é a da virtude consumada. E este caráter de virtude 
consumada nasce do seguinte fato: o que a possue, pode 
manifestar sua virtude igualmente com respeito aos outros, e 
não só em relação consigo mesmo. Muitas pessoas, com efeito, 
podem praticar a virtude no que lhe interessa pessoalmente, 
porém se acham na impossibilidade de manifesta-la no que aos 
demais interessa.

(Aristóteles)



1 O MUNDO GREGO E A CONSTITUIÇÃO DO ETHOS

1.1 A formação da polis

A Filosofia Prática, que em Aristóteles recebe a denominação de Política, tem seu 

universo de conhecimentos, permanentemente envolvido com as questões relativas à evolução 

dos conceitos de Ética, de Moral, de Política e de Direito, assim como aos temas da justiça, da 

liberdade e da democracia, entre outros. Desde a cultura grega clássica, principalmente no 

pensamento de Sócrates, de Platão e de Aristóteles, encontram-se as origens e os 

fundamentos da doutrina clássica da Política e da elaboração da idéia do Direito. Um campo 

de conhecimentos que possibilita a compreensão filosófica de um sistema normativo que veio 

a estruturar na Modernidade o Estado de Direito; tanto, enquanto Estado Liberal, Estado 

Social ou Estado Democrático de Direito, que marca os tempos atuais e que está inscrito 

inclusive na Constituição brasileira.

Neste sentido, o surgimento do Estado grego, apresentado a partir de um vasto 

legado, notadamente nos textos destes filósofos, ou de comentaristas e seguidores, apresenta 

um tipo de formação cultural onde a inteligibilidade da comunidade aponta para o surgimento 

do cidadão grego, concomitantemente ao surgimento da polis. E, como contribuição maior 

para os debates atuais, este vínculo permanente entre o indivíduo e sua comunidade acarreta 

implicações relativas à justiça, ao Direito, à liberdade, à igualdade, à Ética e à Política, 

categorias fundamentais para o estudo da democracia enquanto dimensão prática da vida.

A organização comunitária já existente em diversas culturas do mundo antigo, 

criou estruturas normativas de sustentação dos sistemas de vida compartilhados coletivamente 

e sedimentadas na compreensão da natureza, principio da sua realidade. E conforme Bobbio 

o termo natureza:

Serve originalmente, para abranger, em uma mesma categoria, todas as 
coisas que não são produzidas pelo homem; toda à parte do mundo que, aos 
olhos de quem observa e procura entender a realidade do universo, não 
depende do fazer humano; todos os seres e eventos que, tendo ‘em si 
mesmos o princípio do movimento’, nascem, desenvolvem-se e morrem de 
acordo com leis que o homem não formulou nem pode alterar.8

8 BOBBIO, Norberto. Locke e o direito natural. Tradução Sérgio Bath. Brasília: Ed. UNB, 1997. p. 28.
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Deste modo, o naturalismo constituído enquanto visão de mundo primitiva, é o 

princípio que se organiza em tomo de “leis que o homem não formulou nem pode alterar” , 

mas que oferecem um sistema normativo cuja base é constitutiva do ordenamento comunitário 

grego clássico. Mas tomando o pensamento aristotèlico como fio condutor, neste mundo 

sedimentado pela physis (natureza), emerge também a ação do homem grego em sua 

singularidade: o póiein, fonte inaugural do fazer, da poiesis, a criação humana por excelência. 

E neste processo onde a condição humana inicia sua autonomização frente o determinismo da 

natureza, o homem grego elabora o prássein, que pode ser definido como o agir intencional, 

ato inaugural do homem grego em direção à construção do mundo político e ético.

Fundamenta-se neste “pano de fundo racional” a condição da liberdade e da autonomia do

indivíduo singular -  como o nomeia Aristóteles -, que aos poucos se afasta do mundo da 

physis, do reino da necessidade que existe independentemente do fazer humano, e 

fundamentado nas das leis que ele jamais criou.

Na organização comunitária do mundo grego, o conceito de Direito muito difere 

daquilo que compreendemos como tal a partir da modernidade. O Direito, a Moral e a religião 

eram constitutivos conforme diz Galuppo:

Então (de) uma única realidade indistinta, um ‘amálgama normativo’ [...] e 
nesse amálgama o sacerdote, responsável pela ordem normativa ‘religiosa’,
era também responsável pela ordem normativa ‘jurídica’ (juiz) e pela ordem
normativa ‘moral’ (ancião).9

Desta maneira, toma-se possível descobrir o universo cultural que toma a “esfera 

normativa como um todo unitário, um ethos (entendido como costume, hábito) único e 

indissolúvel”10. A noção de ethos é análoga no mundo grego à noção de physis ou natureza 

(que pressupunha tanto o mundo natural quanto o mundo social) desde sempre presente, onde 

não existia a distinção entre a ordem normativa e a ordem natural. Estas eram as dimensões 

constitutivas do ser e do estar no mundo. Neste sentido, a ordem normativa é constmída a 

partir de uma base de sustentação sólida que se projeta na formação uniforme dos princípios 

religiosos, jurídicos e morais. Aqui o ethos incorpora o indivíduo e sua realização na ação. 

Isto se realiza plenamente na práxis (ação racional e reflexiva), que, superando o finalismo

9 GALLUPO, Marcelo Campos. Igualdade e diferença. Estado Democrático de Direito a partir do pensamento 
de Habermas. Belo Horizonte: Editora Mandamentos, 2002. p. 31.

10 Ibidem, idem, p.31. Neste sentido Gallupo lembra que “para as civilizações primitivas, descumprir uma norma 
daquele amálgama era descumprir ao mesmo tempo o Direito, a religião e a moral, não sendo possível 
infringir uma dessas normas sem infringir também as demais”.
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do reino da necessidade (physisj, faz emergir daí o mundo da autodeterminação, do livre 

arbítrio, enfim, da liberdade, liberdade esta que no pensamento grego só se toma possível com 

a liberdade de todos os cidadãos.

A tradição grega consegue estabelecer um sofisticado equilíbrio para a 

compreensão da efetividade do reino da physis, lugar da necessidade e onde está manifesto o 

finalismo do bem. Portanto, de um lado encontra-se a theoria (razão teórica), enquanto 

contemplação da natureza; por outro lado a Política (razão prática), voltada para o bem da 

comunidade e do homem na sua individualidade, enquanto realização do ethos na ação 

humana, na práxis. Eis o lugar onde o ethos se constitui a partir da ordem normativa e da

ordem natural tal como o mundo grego o concebe. O ethos, manifestação mais profunda do

ser enquanto liberdade, costume e hábito, tece a formação cultural do homem grego na polis, 

possibilitando um mundo pensado normativamente e que se reconstrói incessantemente. 

Consoante Lima Vaz:

Demonstrar a ordem na práxis, articulada em hábitos ou virtudes, não 
segundo a necessidade transiente da physis, mas segundo o finalismo 
imanente do logos ou da razão, eis o propósito de uma ciência do ethos, tal 
como Aristóteles se propõe constituí-la [...] A Ética alcança, assim, seu 
estatuto de saber autônomo, e passa a ocupar um lugar preponderante na 
tradição cultural e filosófica do Ocidente.11

1.2 A origem racional do ethos

Na tradição filosófica Clássica, o ethos reconstrói-se constantemente segundo os 

princípios fundados no lógos (discurso dotado de sentido) racional, o que vem possibilitar sua 

elaboração a partir da reflexão sobre a lei e com o propósito de encontrar um caminho que 

possa a estabelecer uma fundamentação racional para o agir humano. E neste contexto, ocorre 

a necessidade de compreensão do ethos como lei, “segundo os predicados da igualdade 

(isonomia) e da correspondência com a ordem das coisas (eunomíà)”} 2 Por um lado, a idéia 

de lei está intimamente vinculada à idéia de medida (métron) aplicável ao agir, sendo neste

11 LIMA VAZ, Henrique. Escritos de filosofia II. Ética e Cultura. São Paulo: Loyola, 1988. p. 11-12.

12 Idem, ibidem, p. 48-49.
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sentido esta idéia de lei o fundamento racional necessário à constituição da ciência do ethos. 

Por outro lado, a constituição da ciência do ethos requer tanto a exigência do logos teórico 

que se volta para a universalidade e imutabilidade do que é, e a exigência do logos prático que 

estabelece as regras e o modelo do que deve ser.13 A origem racional da Ética toma-se 

compreensível a partir da elaboração do logos reflexivo, sempre fundamentado nos lugares 

constitutivos da formação cultural grega, a physis e o ethos. A estruturação da ciência do 

ethos indica a necessidade da Razão universal, que o homem encontra em si mesmo e nas leis 

da natureza. Mostra-se assim: “na sua tríplice relação com a existência empírica do indivíduo, 

com a existência histórica do ethos e com o fim da vida ética, a realização do homem na 

excelência ou arete do seu ser verdadeiro”.14

Acompanhando os notáveis estudos desenvolvidos por Lima Vaz15 no que se 

refere ao aparecimento da ciência do ethos nos primórdios da cultura grega, cujas marcas 

ainda são perceptíveis ao reconstruirmos as origens da cultura ocidental, surge uma questão 

extremamente pertinente ao conhecimento das formações discursivas que é a “do estatuto 

social do discurso (logos)”. Lima Vaz, referindo-se a Mareei Détienne, designou como a 

“laicização da palavra”, mostrando o surgimento do logos epistêmico enquanto 

institucionalização do ciclo histórico da ciência na cultura ocidental, em detrimento do logos 

mítico. Estes serão os primeiros passos em direção à ciência do ethos. De acordo com Lima 

Vaz, a evolução do vocabulário já indica “um caminho que leve a uma fundamentação 

racional do agir humano” . Os vocábulos thémis (ordenação) e dike (justiça), são incorporados 

ao destino político da polis. Constituindo-se a dike como condição de legitimidade da lei 

(nómos) “e, a partir dela, o justo (dikaion) pode ser igualmente definido como predicado da 

ação do verdadeiro cidadão” .

O homem ético se reconstrói incessantemente nesta tensão dialética que pressupõe 

o ethos (costume, fundado na sua realidade histórico-social, portanto princípio e norma). Este 

movimento próprio da polis se renova dialeticamente, fundamentando-se a partir de premissas 

prováveis e da opinião da maioria. Sendo assim que o ethos-hexis (singularidade do sujeito 

ético, enquanto hábito e determinação), a partir de sua liberdade e da práxis (mediadora entre 

os momentos constitutivos do ethos como costume e hábito, dialeticamente mediatizados),

13 Idem, ibidem p. 61.

14 Idem, ibidem p. 68-69.

15 Idem, ibidem, p. 48-78.
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busca sua autodeterminação, segundo procedimentos lingüísticos, a partir de um discurso 

laicizado e atento às leis elaboradas na polis, com sua participação efetiva e real.

1.3 A filosofia do Direito enquanto filosofia prática

Este trabalho tem o cuidado de apresentar uma compreensão metódica dos fios 

condutores que caracterizam a abordagem de alguns aspectos da cultura grega. Uma vez que 

a mesma já anuncia e sedimenta certos elementos da racionalidade contemporânea, 

direcionados especificamente para o Direito, à Ética, à justiça e às formas como estes são 

compreendidos e interpretados. Pretendo assim encaminhar uma releitura temática -  e que 

pode ser denominada de pós-metafísica de acordo com Habermas -  destes conceitos, entre 

outros, face ao complexo e muitas vezes caótico mundo em que vivemos e interagimos 

permanentemente. A Filosofia do Direito, enquanto Filosofia Prática, tal como foi definida no 

início deste trabalho, deve estabelecer criteriosamente alguns procedimentos ao vincular o 

Direito, enquanto esfera autônoma de conhecimento e ação, à Ética e à Política, segundo 

critérios pensáveis de justiça. O “amálgama normativo” existente no mundo grego era auto- 

justificável, enquanto estava inscrito, desde sempre num sistema normativo unitário. 

Diferentemente, na Modernidade, o Direito dogmatizou-se a partir de “uma relativa 

emancipação do sistema jurídico em relação às demais ordens normativas e aos demais 

subsistemas sociais tais como a técnica, a religião, a Moral, a etiqueta e os usos sociais, a 

magia, a posse de bens e riquezas, a amizade”, conforme indica Adeodato16. Esta “autonomia” 

do sistema jurídico, esta postura auto-referencial, cria um estatuto próprio para o Direito, 

separado das outras ordens normativas. Diz Adeodato:

Enquanto objeto de uma ciência e de um método próprios, assim como de 
uma teoria altamente complexa, a chamada teoria do Direito dogmático, que 
inclui uma hierarquização das fontes do Direito, com o privilégio das fontes 
estatais, a lei e a jurisprudência.17

16 ADEODATO, João Maurício. Pressupostos e diferenças de um Direito dogmaticamente organizado. 
Publicado no Boletim da Faculdade de Direito, Stvdia Jvridica, n. 48. Coimbra: Ed. Coimbra, p. 156-173, 
1999/2000.

17 Idem, ibidem, p. 171.
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Ao estruturar-se desta forma na modernidade, o Direito não perde 

necessariamente seus vínculos com a Ética e a Política, mas pode criar formações discursivas, 

através de sua criação ou aplicação, que o apresentem ao mundo da vida como autônomo face 

às exigências éticas ou políticas formuladas por outras esferas da sociedade. Entendo, que é 

competência da Filosofia do Direito, entendida como Filosofia Prática, retomar, 

independentemente da “autonomia” do Direito dogmaticamente constituído, os vínculos 

‘esquecidos’ entre o Direito, a Ética e a Política, fundamentais à formação democrática no 

âmbito do Estado Democrático de Direito. No entanto falta à cultura jurídica contemporânea, 

a determinação necessária para enfrentar os nexos praxeológicos e consensuais que estão no 

mundo da vida, tão fundamentais à compreensão dos novos papéis a serem desempenhados 

pelo Direito.

Neste sentido é conveniente salientar que a vida virtuosa busca na justiça um 

ideal, uma meta a ser alcançada, tanto pelos atores sociais enquanto detentores de Direitos 

subjetivos e como cidadãos, conscientes dos seus direitos objetivos, ambos cultivados a partir 

da cultura jurídica. Aristóteles, em sua Ética à Nicômaco ao falar da virtude, por ele entendida 

como construção pessoal e fruto de ações conscientes, afirma que a mesma pertence a duas 

classes:

Virtude intelectual e virtude moral; a virtude intelectual depende em sua 
maior parte dos ensinamentos recebidos tanto de sua geração como em seu 
desenvolvimento; por isto necessita de experiência e tempo; a virtude moral, 
por outro lado, é produzida pelo hábito, e daí recebeu seu nome, por uma 
ligeira modificação de ethos. 18

Denomina-se assim como ethos-hexis, à diferença de ethos singularmente dito, 

que significa, conforme afirmamos acima, costume, cultura. Portanto, para Aristóteles, 

nenhuma virtude moral acontece de modo natural, visto que: “O que possui uma natureza 

dada não pode modificar seus hábitos originais” . Ao fazer tal observação, Aristóteles indica 

aspectos fundamentais à idéia de justiça e do papel do legislador, enfatizando que:

À força de praticar a justiça, a eqüidade e a coragem, chegamos a ser justos, 
sóbrios e fortes. Isto prova também, com o que se passa nas cidades: os 
legisladores formam os cidadãos na virtude, habituando-os a ela. E esta é a 
verdadeira intenção do legislador. E todos (os legisladores) os que não o

18 ARISTÓTELES, Ética à Nicômaco. In: ______ . Tratados ético-morales. Tradução Francisco de P.
Saramanch. Madrid: Aguilar, 1991. p. 298-299. (Livro Segundo, capítulo 1 ,1103 a e 1103b).
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fazem bem faltam a seu fim, e é nisto que se distingue uma boa constituição 
de uma má19.

Em sua Ética, Aristóteles afirma ser a Política a mais importante das ciências e o 

bem mais supremo para a polis e para o cidadão, posto que é a partir daquela que se define a 

importância das demais ciências e o que cada cidadão deve aprender; como também daí 

devem derivar as decisões do legislador, ao dizer o que se deve e o que não se deve fazer, 

levando sempre em consideração que sendo importante o bem do indivíduo e que tal bem se 

identifique com o bem do Estado, o que sempre deve ser salvo é o bem da polis, que vem para 

Aristóteles revestido de um caráter mais belo, pois é do interesse de um povo e das cidades.

A Política constrói-se sob o solo fecundo do ethos, determinando a intrínseca 

relação entre o homem enquanto “vivente político” e a cidade que nele encontra sua expressão 

maior. E esta relação pressupõe a prática da justiça e da eqüidade a partir daquelas

disposições próprias dos homens justos e sóbrios, que se esforçam para cumprir todas as

condições que possibilitam a moralidade do agir.

Política, Direito, justiça, eqüidade, Moral, são pilares que asseguram ao homem 

grego sua inserção permanente na polis. Nesta sua dinâmica constitutiva, o ethos enquanto 

cultura e costume, e o ethos-hexis enquanto hábito e determinação do homem na sua 

singularidade, mantêm na práxis, sedimentada no logos racional, a construção do bem de 

todos, assim como o convívio justo e equilibrado com as determinações do Estado e 

conseqüentemente de sua ordem normativa. A linguagem agrega historicamente a história do 

homem com a história dos outros homens, fazendo:

No coletivo a experiência de cada individualidade. Uma filosofia prática, 
uma ética, terá, pois que partir dessa experiência, que a linguagem transmite 
quando os homens se expressam, em suas ações, em sua práxis, 
determinados princípios, que os determinam, orientam e justificam.20

Para Aristóteles, a memória da própria experiência, vinculada à linguagem da 

história, assim como o fazer humano, não se constituem em condições suficientes para 

fundamentar uma teoria ética. Antes de tudo é necessário analisar a linguagem que se 

expressa neste fazer, pois é a partir dela que serão encontradas as formas que darão sentido e

19 Idem, ibidem, p. 299. (Livro Segundo. Capítulo I, 1103b).

20 LLEDÓ, Emilio. Aristóteles y  la ética de la “po lis”. In: CAMPS, Victoria. História de la ética. v. 1. 
Barcelona: Editorial Crítica. 1988. p. 137.
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coerência à constituição do ethos. De onde uma permanente inserção do logos coletivo, que 

recebe as razões dos demais logoi:

Constituindo a racionalidade comum e permitindo a organização da polis. 
[...] A voluntariedade é fruto do conhecimento. E o conhecimento por sua 
vez, se libera e fecunda no logos comum e compartilhado, e o ethos adquire, 
assim, um princípio que o orienta, o justifica e o rege.21

Aristóteles através de seus escritos ético-morais, desenvolveu um procedimento 

argumentativo que esclarece uma aproximação hermenêutica das origens clássicas da 

complexa estrutura societária e de seus fundamentos normativos. Pois, ao desenvolver os 

princípios da constituição da polis grega, indicando as formas elucidativas do seu conceito de 

bem, ele inaugura um conceito de cidadania que nos permite pensar acerca das modalidades 

constitutivas da formação cidadã contemporânea. O cidadão, habitante da polis grega, não 

encontra na natureza este conceito já construído. Ele o elabora na permanente tensão que se 

estabelece no seu convívio ativo com a cultura política da qual ele participa discursivamente. 

Se por um lado, o ethos enquanto costume, estabelece a ordem normativa como princípio e 

meta do logos coletivo, contextualizando a religião, a Moral e o Direito com vistas ao bem de 

todos os cidadãos, por outro lado, o ethos-hexis enquanto hábito e determinação pessoal, 

intemaliza dialeticamente através da práxis os motivos de sua ação reflexiva e prática. 

Reflexiva, pois, fundamentada na razão que orienta os diversos lógoi constitutivos de sua 

condição de habitante da polis, e prática, pois ocorre desde sempre no mundo da vida.

E nesta envolvente e permanente ação, Aristóteles aponta a necessidade de se 

cultivar a virtude, visto que nela encontramos a justiça que é, para ele, a maior das virtudes. 

Afirmando ser a justiça uma virtude completa, que em sua prática se constitui na virtude 

consumada. Conforme ele, tal caráter de virtude consumada ocorre porque: “o que a possui 

pode manifestar sua virtude igualmente a respeito dos outros, e não só em relação consigo 

mesmo”22. Tal princípio deve ser seguido por todos os cidadãos, visto que muitos podem até 

praticar a virtude, voltado para seus interesses pessoais, mas não em relação aos demais. Daí o 

imperativo de se praticar a virtude de forma completa, ou seja, dirigida ao outro, como um 

“bem do outro”, já  que interessa a todos os cidadãos indistintamente.

21 Ibidem, idem, p. 178.

22 ARISTÓTELES, 1991, p. 299. (Livro Segundo. Capítulo I. 1103b).



31

Agnes Heller ao tratar do conceito ético-político de justiça, afirma que 

Aristóteles à diferença do pensamento de muitos de sua época:

Descobriu o caráter polissêmico da noção de “justiça” e distinguiu 
claramente os diferentes usos do termo. Sem dúvida, dentro destas distinções 
conservou intacto o conceito ético-político de justiça. A justiça como “soma 
total das virtudes” é o conceito ético de justiça (retitude), que tem sua 
contrapartida política, o reto govemo (polity). É neste reto governo, no 
Estado justo, onde coincidem a virtude do bom cidadão e do homem bom.

No entanto, ela entende que depois de Aristóteles começou a decomposição do 

conceito ético-político na antiguidade clássica, o que veio a estabelecer um certo 

“esquecimento” da riqueza conceituai e prática legada pelos escritos do Estagirista.

99

23 HELLER, Agnes. Más allá de la justicia. Tradução Jorge Vigil. Barcelona: Editorial Crítica, 1990. p.98-99.



2 A FORMAÇÃO DA POLITEIA: A EVOLUÇÃO DE UMA ORDEM NORMATIVA

2.1 Direito, Política e justiça no pensamento aristotélico

A tradição do pensamento aristotélico inaugura um modo de pensar a formação 

societária do mundo Ocidental. O que a toma uma das principais referências na compreensão 

do surgimento da vida comunitária organizada em tomo do que podemos chamar de 

sociedade política. A Cidade, neste sentido, não pode ser reduzida a uma comunidade 

localizada, onde os homens se associariam para atender suas necessidades materiais, fazendo 

alianças de defesas mútuas. Para Aristóteles o surgimento e a evolução de tal associação é a 

comunidade política, voltada para a realização do bem e não tão somente para que ocorra a 

vida em sociedade. Em sua Política24, a idéia de polis se apresenta como uma concepção de 

Estado independente e auto-suficiente, com um ordenamento próprio, ou seja, com uma forma 

de govemo (politéia), onde os indivíduos encontram sua identidade, a de polites (cidadãos), 

membros da polis. A ordem normativa pressuposta é aquela que vai assegurar a realidade das
9 Srelações do indivíduo em sua práxis (ação). “A lei da cidade que é propriamente nómos, e 

(que) deve assegurar a participação eqüitativa (eunomia) dos indivíduos no bem que é comum
Ofka todos e que é, primeiramente, o próprio viver-em-comum”, conforme Lima Vaz. Nesta 

estrutura, o ethos, conforme já colocado anteriormente, através de uma teoria da práxis 

individual se apresenta como uma “doutrina da virtude (aretê) ou da Ética no sentido 

estrito”e, no que se refere à comunidade, a razão do ethos se constituirá como doutrina da lei 

justa manifesta em sua politeia (constituição). Assim sendo, o ethos-hexis na sua 

singularidade racional constrói a Ética, enquanto que o ethos como costume constrói a 

Política. Tais construções são inseparáveis, posto que esta noção de Estado -  que entendo 

como fundamental para uma releitura do que afirmamos como Estado Democrático de Direito 

- , requer tal unidade, onde a polis e os cidadãos se constituem a partir deste amálgama, desta 

junção dialética que constrói efetivamente as leis, as regras e as prescrições. O sistema 

normativo daí resultante nada mais é senão o Direito, que o indivíduo em sua liberdade 

virtuosa obedece racionalmente, como também de uma “razão do livre consenso” que se

24 ARISTÓTELES, 1991, p. 651-990. (1252 a.-1342b).

25 Ação, que neste estudo sempre se remeterá também à idéia habermasiana de ação comunicativa, lato sensu.

26 LIMA VAZ, 1988, p. 135-180.
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encaminha para uma “livre aceitação do existir e agir em comum”, demonstrando na lei justa 

sua realização.

Todo o esforço compreensivo desta trajetória elaborada por Aristóteles, possibilita 

a análise e o estudo de diversos rumos no entendimento da formação democrática das 

sociedades que podem ou que pretendem ser entendidas como tal. A princípio, como indica o 

próprio Aristóteles, com o objetivo de superar o modelo de comunidades criadas a partir da 

violência, onde o poder se exerce baseado na força desmedida daqueles que as comandam. 

Posto que numa comunidade política; todo o poder é delegado às leis que emergem da 

constituição (politeia), na ordenação da razão que busca sempre elaborar sua causalidade 

formal e sua legitimidade. Desta forma, a justiça passe a se constituir como referência 

primordial para o exercício do poder. O equilíbrio da polis implica na superação da hybris, ou 

seja, da desmesura, daquelas ações que desprezam os limites estabelecidos, seja do indivíduo,
97seja da sociedade (daqueles que a representam), em suas manifestações de violência . A 

aceitação por todos da ordem normativa, tanto pelo caráter das leis instituídas, quanto por sua 

efetiva legitimidade, garante o equilíbrio necessário a todos e, consequentemente às relações 

que atendam ao “fim da polis (que é) seu autogoverno e sua auto-sustentação”, como afirma 

Gallupo . E neste sentido, ele lembra que tal fim a ser atingido, ou seja, o autogoverno 

(<autarkeia) representa a felicidade, que deve ser procurada antes de tudo pela comunidade, 

visto que o bem-viver obtido individualmente, não é suficiente, devendo ocorrer também um 

bem-agir que é coletivo, sendo este o critério da vida, tanto do indivíduo quanto na 

comunidade.

É fundamental para Aristóteles, conforme exposto por Gallupo, que para realizar 

seu fim, a polis deve preservar a justiça, pois dela emana o equilíbrio da comunidade 

política, sendo ela, a justiça:

Dentre todas, a maior das virtudes, uma vez que consiste, em primeiro lugar, 
em aplicar todas as outras virtudes, pois ser justo é, em seu primeiro sentido, 
aplicar a lei, e o que a lei manda são as virtudes; em segundo lugar, é a maior 
das virtudes porque consiste em fazer o bem, de maneira imediata para o 
próximo, e não só para si mesmo.29

27 Violência que eu gostaria que fosse entendida no seu sentido mais amplo: violência enquanto não 
cumprimento de leis postas e consagradas, violência contra princípios éticos universalizáveis, violência contra 
regras morais historicamente concebidas no mundo da vida, violência contra o meio ambiente e que ameaça a 
construção da futuridade, etc.

28 GALLUPO, 2002, p. 31-48.

29 Idem, ibidem, p. 31-48.
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A busca de uma constituição ideal leva Aristóteles a manter permanentemente o 

vínculo entre a Ética, a Política e o Direito, numa simbiose entre a vida mais desejável para o 

indivíduo e o fim supremo da atividade da polis. Neste sentido, cabe ao legislador, através de 

ações justas, buscar junto com a comunidade política a felicidade de todos e para alcançar tal 

objetivo, colocar a lei como expressão maior deste fim. Lei que a todos une enquanto 

obrigação e código Moral da comunidade. Esta justiça que deve servir de meta para o 

legislador, pode ser, segundo Aristóteles, uma justiça distributiva, que deve ser aplicada nas 

relações entre a comunidade e a cada um de seus membros, onde a mesma deve distribuir a 

cada um honras, riquezas e privilégios, com vistas ao objetivo moral comum a todos. Ou uma 

justiça corretiva ou retificativa, onde ocorra a correção ou retificação da parte do magistrado, 

quando se manifeste qualquer ruptura da igualdade entre as partes envolvidas num conflito de 

interesses. Neste sentido, a justiça distributiva está mais vinculada à política, onde cada forma 

de governo estabelece os critérios relativos à distribuição justa entre os membros da 

comunidade política. Cada forma de governo deve estabelecer um equilíbrio entre Direitos e 

deveres de acordo com o princípio de igualdade existente (cf.) .

Mas tal estrutura requer a participação efetiva do cidadão, que tem pelo seu lado a 

missão de bem agir junto à comunidade. Para tanto, ele deve cultivar a phrónesis, que é a 

sabedoria prática para Aristóteles. Assim ele a define:

A capacidade de decidir convenientemente o que é útil e bom para eles 
mesmos (os que cultivam o agir ffonético), não parcialmente como no caso 
do que se refere à saúde ou ao vigor físico, senão, em geral, ao que concerne 
à felicidade. [...] Uma disposição, acompanhada de razão verdadeira, dirigida 
para a ação e com referência ao que é bom ou mal para o homem.31

Ao cultiva-la, o homem (ético) que age fronéticamente está agindo em função da 

felicidade da comunidade. Segundo Galuppo,32 este agir de acordo com a comunidade, toma 

inseparável o conhecimento das normas éticas (e jurídicas) da própria ação ética (e jurídica). 

A phrónesis é um agir conforme um hábito cultivado no ethos e que se estabelece no ethos- 

hexis, ou seja, no hábito dos indivíduos singulares.

30 CHEVALIER, Jean Jacques. História do Pensamento Político, Tomo I. Zahar Editores. Rio de Janeiro, p. 90
133. 1982.

31 ARISTÓTELES, 1991, p. 406-407. 1140b.

32 GALUPPO, 2002, p. 38.
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2.2 A constituição e a nomotética ( a arte de legislar)

As teorias políticas clássicas procuravam definir qual seria a melhor constituição, 

não em função de melhor exercer o poder, mas de como indicar as melhores condições para a 

realização da justiça. Pois ela é fundamental ao zoon politikón, ao vivente político ou animal 

político, como assim Aristóteles define o homem. Pois cabe a este mesmo homem, através da 

ciência política definir a forma de racionalidade que vincula seu livre agir à necessidade 

intrínseca à própria liberdade, portanto eminentemente ética, de conformar-se com a norma 

universal da justiça, conforme nos explicita Lima Vaz. Mais uma vez a busca do equilíbrio se 

faz presente: de um lado o homem, que na sua singularidade histórica, manifesta sua condição 

racional, pois zoon logikón, buscando sedimentar sua condição de ser livre e ético; e de outro, 

as teorias do homem como zoon politikón, ou seja, como ser político, teorias que se formulam 

em momentos cruciais -  de ascensão, crise ou declínio -  nos quais a sociedade política se 

volta sobre si mesma e se interroga sobre a validez e consistência das idéias fundamentais que 

dão razão de sua existência (cf)33.

Em Aristóteles encontramos também um esquema compreensivo que resulta na 

definição prática do Direito. Conforme seu entendimento, as relações que ocorrem entre o 

indivíduo particular (empírico), o logos universal e o indivíduo que se universaliza (ou se 

socializa politicamente) submetido a este mesmo logos, acontecem no âmbito de uma tensão 

dialética contínua, na qual o indivíduo empírico envolvido numa dinâmica constitutiva da 

sociedade, ou seja, em suas relações com o ethos (costume), encontra as mediações 

necessárias à compreensão do logos, que nele (indivíduo) encontra sua concretude e 

possibilidade de realização (senão permaneceria abstrato). Sendo, portanto, a partir desta 

práxis que envolve o logos e o sujeito empírico, onde ocorre o nascimento do ethos-hexis, o 

zoon politikón. Este logos que se presentifica na comunidade política, é expresso na Lei e no 

Direito, envolvendo dialeticamente o surgimento do indivíduo particular e o elevando à 

condição de cidadão. Fica, portanto claro para Aristóteles, que a construção racional do 

indivíduo particular para sua condição de polites, está vinculada às possibilidades que o 

Direito lhe oferece em sua universalidade nomotética (arte de legislar tal como a razão a 

apreende e define). Deste modo, também pensa Alves Vieira ao tomar esta pretensão de 

universalidade que atravessa todo o período greco-medieval, caracterizando-a:

33 LIMA VAZ, op.cit., p. 135-180.
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A partir de um fundamento objetivo, universal e justo, atuando 
simultaneamente com a qualidade de prescrever leis para a atividade 
humana. A ordem política deve ser constituída tomando como modelo uma 
ordem cósmica, a qual era contemplada pela razão do legislador, o qual, em 
sua atividade tético-legisladora, “põe” a lei da cidade em conformidade com 
a lei cósmica. A universalidade nomotética eleva o indivíduo de sua 
condição singular, empírica e contingente para a universalidade do Bem, 
transformando-o em um indivíduo propriamente político, regido por leis 
justas.34

A Filosofia Prática desenvolvida por Aristóteles estabelece de modo original os 

fundamentos antropológicos para a Ética, para a Política e para o Direito, visto que tais 

saberes unem-se enquanto ciências práticas onde o indivíduo e a comunidade se organizam 

numa experiência histórica singular da polis grega. Daí resulta uma idéia de homem que se 

forja e é forjado numa ação coletiva, onde a cultura e o costume dialeticamente alcançam o 

indivíduo, que, na sua singularidade, incorpora hábitos e livremente busca a 

autodeterminação. E, tanto a ação coletiva, quanto à ação individual se voltam para o bem 

comum em obediência à constituição,35 por todos vivenciada através de uma ordem normativa 

racional e justa. E neste sentido, a melhor das constituições, a mais virtuosa de todas, é aquela 

elaborada no seio da polis e nela pode-se encontrar a realização de todos. Para Aristóteles, 

são corretas as constituições onde a autoridade soberana é exercida com vistas ao interesse 

comum. E incorretas, aquelas constituições onde a autoridade soberana visa nos seus atos 

apenas o atendimento de seus interesses particulares.

Em sua exaustiva pesquisa acerca das constituições de sua época e que estão 

analisadas sob diversos aspectos na Política, principalmente em seus Livros Quinto e Sexto, 

Aristóteles destaca a questão de: “quantas e quais são as variedades do corpo deliberativo e do 

poder soberano do Estado e as dos sistemas de magistraturas e tribunais de justiça, e que
'j/ r

variedade se adapta a cada variedade de constituição”.

34 ALVES VIEIRA, Leonardo. Direito e Justiça em Kant e Schelling. Uma controvérsia paradigmática. In:
 . Justiça como equidade. Fundamentação e interlocuções polêmicas. Florianópolis: Insular, 1998. p.
175-195.

35 O termo constituição conforme esta sendo utilizado neste trabalho corresponde ao termo grego politeia, assim 
explicitado por Francisco de P. Samaranch em sua tradução da Política de Aristóteles: “Politeia em seu 
sentido genérico faz referência à forma como está estruturada uma polis. Ou seja, a forma em que estão 
organizados os poderes governativos, os tribunais e as funções legislativas, a educação e a vida dos cidadãos, 
a justa distribuição de cargos e privilégios, na medida em que os interesses dos indivíduos o das classes se 
unifiquem para o interesse comum. [...] poderíamos dizer que Politeia é a organização de todas as forças da 
polis à serviço da felicidade para suapolitai (cidadãos)” [grifo do autor].

36 CHEVALIER, op. Cit, p. 90-114. De acordo com Chevalier, Aristóteles utilizou seu método analítico, 
fundamentado em fatos precisos e numa farta documentação reunida numa compilação intitulada Politeia 
onde analisava 158 constituições de Cidades ou povos gregos e bárbaros.
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Aristóteles, destaca tais questões, por entender que o modo como àqueles órgãos 

da polis se organizam e se aparelham em seus modos possíveis, fazem com que as 

constituições oscilem e com isto modifiquem as formas de Estado, diferenciado as 

democracias através de suas diversas combinações. Salientando que neste movimento de 

queda e manutenção das constituições, alguns princípios devem sempre ser garantidos para 

que a democracia prevaleça:

Um princípio fundamental da forma democrática de constituição é a 
liberdade: isto é o que habitualmente se afirma, com a implicação que só sob 
esta classe de constituição gozam os homens de liberdade, já que se afirma 
que esta é a meta de toda democracia.37

A alternância no poder como garantia de governar e ser governado, onde a decisão 

da maioria é soberana e conforme os princípios da justiça, referendando a liberdade 

igualitária, caracteriza um governo democrático. Dentre outras coisas, Aristóteles lembra 

serem de caráter democrático, instituições como a eleição das magistraturas por todos e entre 

todos; o governo de cada um por todos e todos por cada um; que os cargos não sejam 

ocupados diversas vezes pela mesma pessoa; que a assembléia seja soberana sobre todas as 

questões e que se constituam conselhos como a forma mais democrática das magistraturas, 

como também que nenhuma delas seja vitalícia.

37 Idem, ibidem, p. 99.



3 CONFIGURAÇÕES DA FILOSOFIA PRÁTICA ARISTOTÉLICA NA 

COMPREENSÃO DO MUNDO DA VIDA

3.1 Passado e presente: algumas configurações históricas

Recordando Walter Benjamin , entendo que neste trabalho não tenho a pretensão 

de fazer um estudo comparado entre a ordem normativa grega e a ordem normativa modema, 

tal investimento não teria cabimento. Nem tampouco apreender a cultura clássica grega, 

notadamente aquela apresentada por Aristóteles “como ela de fato foi” , mas antes de tudo 

como uma reminiscência que procura captar algumas configurações que correspondem a um 

“agora” , como algo do passado que esclarece questões atuais. Com isto quero dizer que os 

conceitos acerca da Ética, do Direito, da Política, da justiça, enfim que os conceitos 

fundamentais à compreensão da democracia, retirados de uma época anterior, no caso o 

mundo grego clássico, estão mais do que nunca presentes em nossa época, quando pensamos 

na pluralidade de relações que se constroem nas ordens normativas constitutivas do Estado 

Democrático de Direito.

Impossível pensar-se contemporaneamente a formação do Estado de Direito sem 

que haja o compromisso de se elaborar, reconstrutivamente a idéia de Direito moderno, que 

indica considerações como as que apresenta Gallupo:39 uma perspectiva histórica e 

contingente, ligada de modo insolúvel ao fato do Direito constituir-se como um sistema de 

ação vinculado à Política, como a exigência de sua fundamentação, o que também implica sua 

necessária legitimidade e comprometimento com a realização da justiça, inseparáveis da 

moral modema. No âmbito de tal reflexão hermenêutica que procura superar os férreos limites 

impostos pelas diversas leituras de cunho positivista do Direito, e que lhe atribui a partir de 

uma visão cientificista e instrumental um fazer técnico e auto-suficiente, cabe retomar o 

legado de seus vínculos históricos com a Filosofia Prática, a Política, a Ética e a justiça. Sem 

que tal estratégia signifique uma aplicação literal do legado aristotélico (entendido a partir de 

uma leitura fundamentada na tradição pós-metafísica) aos temas atuais.

38 BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de história. In:______ . Obras Escolhidas, v. 1. Tradução Sergio Paulo
Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1987. p. 222-232.

39 GALLUPO, op. cit., p. 53-54. 2002
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Pensando-se que tais conceitos se organizam na vida cotidiana de todos, que têm 

como pano de fundo o mundo da vida, observa-se que a eles agregam-se expectativas de 

tratamento igualitário, de bem comum, de felicidade, de confiança nas instituições que criam, 

aplicam e reproduzem o Direito. Como também, os indivíduos, investidos de sua condição 

cidadã, querem participar dos atos discursivos, traduzidos como ação e linguagem, 

fundamentadas racionalmente, onde o sistema normativo, seja ele de natureza moral ou 

jurídica, estabeleça medidas justas e adequadas a todos os envolvidos. O Direito a ser posto 

no Estado Democrático de Direito deve representar a superação do modelo jurídico 

contratualista forjado na idéia do “pacto social” do Estado Liberal clássico. Deste modo, a 

democracia representativa cede espaço para a democracia participativa, onde a cidadania 

deixa de ser uma mera concessão do Estado, para constituir-se numa condição política 

fundamental.

A manutenção do Direito positivo em sua estrutura dogmática, assim como a 

função do Estado enquanto fonte do Direito, na sua criação (o Legislativo) e aplicação 

(sistema judiciário) são realidades necessárias para a manutenção do Estado de Direito, mas 

não mais suficientes se distanciadas dos indivíduos portadores de Direitos subjetivos e 

autônomos na sua condição cidadã. A justiça pressuposta a partir das regras do sistema 

dogmático positivado, pode até ser algumas vezes correta em seus desdobramentos junto à 

sociedade, mas não deve apenas ser fundamentada em sua validade intra-sistêmica, ou pela 

eficácia dos resultados obtidos pelo seu poder de constrangimento. Enfim, o princípio da 

legalidade carece de uma força legitimadora que deve originar-se na mesma formação cultural 

(Bildung) que possibilitou a constituição deste Direito posto. E o conceito de justiça enquanto 

sinônimo do Direito cumpridor das regras do sistema dogmático mostra-se cada vez mais 

insuficiente, até porque a idéia de justiça evoluiu historicamente, a partir da própria tradição 

clássica, para uma compreensão mais ampla das pretensões de legitimidade exigidas pelos 

cidadãos no tipo de sociedade complexa como a que vivemos. Apenas como exemplificação 

rápida, vemos o surgimento contínuo de “novos Direitos” postos por instâncias não estatais, 

como os movimentos sociais politicamente organizados, as ONGs (organizações não- 

govemamentais), que reivindicam sua participação nas decisões e na criação de legislações 

atinentes às novas questões postas para a humanidade em seus rumos atuais e futuros (uso de 

tecnologias não-poluentes, preservação das reservas naturais, plantio de transgênicos, etc.).

Assim, convém salientar que as ações tidas como “justas” dependem diretamente 

da obediência e cumprimento das leis consoantes com a Constituição, conquanto que estejam
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eticamente e moralmente consolidadas, ou seja, que reflitam o bem comum, fazendo com que 

a justiça se realize consoante com a ordem normativa consagrada por todos os interessados. 

Conforme o que afirma Gallupo:40 “a existência da ordem normativa é um fenômeno tão 

antigo quanto à existência do homem em sociedade, e as formas primitivas da organização 

humana conheciam, de algum modo, aquilo que chamamos normas” . Mas no seu 

entendimento, as ordens normativas primitivas não se referiam ao “Direito” tal como a 

Modernidade o define, visto que naquela época caracterizava-se um “amálgama normativo” 

que não distinguia Direito, Moral e religião, enfim existia um todo unitário. Desta forma, ao 

descumprir uma norma, fosse ela qual fosse, implicava-se no descumprimento de todo o 

“amálgama normativo”. A autonomia de cada uma daquelas esferas normativas é um traço da 

modernidade.

Mas hoje, parece-me, que as estruturas “monádicas” postas pela jovem 

modernidade, notadamente no que se refere ao Direito e à Moral (que trazem consigo 

implicitamente questões da Ética, da Política, da justiça), assim como a tradição sacralizada 

que fundamentava aquele “amálgama normativo”, devem ser tomadas no âmbito específico de 

uma época historicamente localizada e datada. Este passado deve servir como compreensão de 

uma série de “obstáculos epistemológicos”41, a serem superados definitivamente, visto que os 

mesmos por terem seus fundamentos conceituais arraigados em paradigmas explicativos já 

desconstruídos e também já dessacralizados, que muitas vezes “paralisam” nossa capacidade 

de criar, no sentido de produzir conhecimento e ação, ou seja, criar novos modelos 

compreensivos dos saberes histórico-hermenêuticos como também das novas formas 

constitutivas do Estado contemporâneo.

Com isto não se caracteriza de modo algum um retomo radical à concepção de 

uma “esfera normativa como um todo unitário, um ethos único e insolúvel”, visto que esta 

noção é constitutiva de um “obstáculo epistemológico” à compreensão da ordem normativa 

modema. Mas entendendo que a autonomia das esferas do agir humano, após a “ressaca” do 

“fundamentalismo” religioso greco-medieval e dos tecnicismos oriundos do positivismo que 

dominaram o pensamento Ocidental durante séculos, deve ser e tem sido através de inúmeras 

abordagens, repensada crítica e reflexivamente. No que se refere ao “desencantamento do

40 Idem, ibidem.

41 Ver PÊPE, Albano Marcos Bastos. O racionalismo aplicado. Uma categoria bachelardiana. Porto Alegre: 
Movimento, 1986.
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mundo42“, entendido como a racionalização das imagens do mundo e a conseqüente 

superação do mundo mágico e unitário tanto da religião como da metafísica, notadamente 

expresso na obra de Max Weber, posteriormente retomada por Jürgen Habermas em sua 

Teoria do Agir Comunicativo, toma-se claro que a modernização da sociedade trouxe consigo 

a marca da racionalização social. Deste processo de desencantamento das imagens metafísico- 

religiosas do mundo, conforme Weber, surgem as estruturas da consciência modernas onde a 

razão se instmmentaliza através da criação de sub-sistemas de ação racional com respeito a 

fins que são devidamente institucionalizados sob a forma da empresa capitalista e da 

constituição do estado modemo.

3.2 As novas formas de racionalização e um novo conceito de Estado

O processo histórico de racionalização das imagens do mundo significa também a 

racionalização da Ética frente a estas mesmas imagens. O ethos Aristotélico, constitutivo da 

comunidade política grega e conseqüentemente responsável pela formação do cidadão em 

suas relações com a polis, a partir de uma ordem normativa unitária, perde seu sentido 

enquanto referência histórica. Pois, a integração social moderna se dá, em primeiro lugar, a 

partir de uma ética da intenção que sistematiza todos os âmbitos da vida, deslocando a 

racionalidade com respeito a valores para o âmbito das orientações de ações racionais com 

respeito a fins (ética da responsabilidade); em segundo lugar, de um sub-sistema social que 

assegura a reprodução cultural de suas correspondentes orientações de valor (comunidade 

religiosa e família); e em terceiro lugar, de um sistema de normas vinculantes que a partir de 

sua própria estrutura formal esteja habilitado para exigir e persuadir os indivíduos a 

acreditarem como legítimo perseguir seus próprios interesses, orientados exclusivamente para 

o êxito dentro de um ambiente eticamente neutralizado, ou seja, o Direito burguês (cf.). 43

A ordem normativa do Estado grego tal como Aristóteles nos relata, desenvolve 

vínculos entre suas esferas normativas que pressupõem a existência de diversos logói

42 Esta questão e suas implicações serão aprofundadas em capítulo posterior dedicado aos pensamentos de Max 
Weber e Jürgen Habermas.

43 HABERMAS, Jürgen.______ . Teoria de la Acción Comunicativa, v. 2. Tradução Manuel Jimenéz Redondo.
Madrid: Tauras, 1987b., p. 288-289.
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fundamentados racionalmente e que dão conta na práxis das questões relativas à justiça (a 

maior das virtudes), abrangendo as questões da Política, da Ética e do Direito. Tal 

ordenamento aponta para um movimento permanente que vai da comunidade para o indivíduo 

e deste para a comunidade e suas instituições representativas. Portanto, praticar a justiça, 

decidir sobre a melhor legislação, atentar para os princípios éticos, eram condutas previsíveis 

para todos os cidadãos submetidos a uma constituição eleita pela comunidade política.

A racionalização social posta pela modernidade rompe tais vínculos e, portanto 

retira o caráter “natural” da conduta ética, da justiça “virtuosa”, como também de uma ordem 

normativa onde a Ética, o Direito e a Política eram constitutivos de um mesmo e só 

movimento comprometido com o bem comum.

Retomar o campo temático sobre o qual se debruçam juristas, filósofos e cientistas 

políticos, constitui-se numa tarefa “sisífica” face inúmeras e complexas abordagens já 

realizadas desde a modernidade clássica. Como já  o afirmava Habermas, o Direito já não pode 

ficar apenas sobrevoando uma sociedade complexa como a atual. Isto porque o Direito 

fragmenta-se mais e mais no mundo da vida e com isto o cotidiano juridifica-se com formas 

de controle sociais mais sofisticadas. Concomitantemente, no Estado Democrático de Direito 

a participação da sociedade, através de seus segmentos organizados, exige da ordem 

normativa, que questões relativas aos atos legislativos e judiciários e que afetam o mundo da 

vida, estejam atentos às questões éticas, morais, de justiça e de democracia. E este cuidado diz 

respeito à evolução mesma das relações do Estado com a sociedade politicamente organizada.



Segunda Parte

KANT E A MODERNIDADE JURÍDICA: RAZÃO E LIBERDADE

Uma ação é conforme o Direito (Recht) quando permite, ou 
cuja máxima permite à liberdade de arbítrio de cada um 
coexistir com a liberdade de todos segundo uma lei universal.

(Kant)



4 A ÉTICA KANTIANA NA PERSPECTIVA DA RAZÃO PURA PRÁTICA

4.1 O pensamento aristotélico e a modernidade

Aristóteles em sua obra dedicada à Filosofia Prática, em especial na Ética a 

Nicômaco e na Política, deixa um legado inestimável para os estudos aplicados à 

compreensão da ordem normativa contemporânea, principalmente quando tal ordem associa o 

caráter fundamental dos vínculos existentes entre o Direito e os grandes temas da Ética, da 

justiça, da Política, da liberdade, enfim, daquelas idéias que dão à formação democrática uma 

maior densidade.

Na primeira Modernidade, no período histórico conhecido como Iluminismo, o 

pensamento político da Europa sofreu profundas modificações, especificamente com a 

Revolução Francesa. Novas concepções de Estado, de Direito, de Ética, de democracia e de 

liberdade surgiam e se constituíam como desafios à compreensão de grandes pensadores que 

contribuíram decisivamente para as profundas reformas políticas ocorridas a partir da 

Modernidade, dentre eles Hobbes, Rousseau, Montesquieu, Beccaria, Kant e Hegel. Todas 

estas grandes questões foram tratadas à luz da Razão, de uma racionalidade que passaria a 

responder pela nova idéia de progresso constante da humanidade. A fé na Razão passou a 

oferecer os novos rumos da humanidade ocidental. Liberdade, igualdade e fraternidade 

passaram a se constituir como pano de fundo de um cenário revolucionário para marcar 

definitivamente o fim do “estado de natureza” e o surgimento do “Estado de Direito” . O 

indivíduo, a comunidade e a idéia de um pacto social, tomam-se objetos das novas 

interpretações do Direito natural racional, assim como de suas relações com a filosofia, com a 

Ética e com a Política. E neste imenso cenário o modelo de sociedade que se configura a 

partir das novas interpretações, traz consigo a marca da ciência hipotético-dedutiva com seus 

princípios epistemológicos e suas regras metodológicas devidamente instrumentalizadas pela 

análise matemática.

De acordo com Lima Vaz, surge uma nova articulação dialética entre o indivíduo 

e a sociedade que vem a criar uma nova universalidade, denominada de hipotética. 

Relacionando com a filosofia prática do mundo grego onde:
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A questão fundamental da antiga filosofia prática no âmbito da vida social 
era a determinação dos requisitos essenciais que asseguram ao homem, 
como cidadão exercer na sociedade política os atos próprios da vida virtuosa 
(eu zen) ou da vida ordenada para o bem da cidade -  identificado com o bem 
do indivíduo ou com a sua autárqueia -  o pensamento político moderno 
assume como sua tarefa primordial propor a solução analiticamente 
satisfatória ao problema da associação dos indivíduos, tendo como alvo 
assegurar a satisfação das suas necessidades vitais.44

Ao pacto associativo, vincula-se um pacto de submissão na vida social e política 

construída sob a inspiração de um modelo epistemológico das ciências físico-matemáticas, o 

que viria a justificar a passagem do estado de natureza ao estado de sociedade. As teorias do 

Direito natural moderno procuram assegurar aos indivíduos esta passagem. A ordem universal 

não tem mais a physis como universalidade nomotética e, portanto a mesma não mais 

representa o ideal normativo. Uma nova universalização surge a partir do Direito natural 

moderno, segundo a idéia da igualdade dos indivíduos, que seriam unidades isoladas no 

estado de natureza, mas que a soma destes indivíduos vinculados extrinsecamente pelo pacto 

social faria emergir o estado de sociedade.

Esta sociedade, racionalmente posta, traz consigo a marca do homem 

individualista que encontra na mesma a garantia de atendimento de suas necessidades, através 

da universalização dos seus Direitos conforme o Direito natural moderno que pressupõe a 

igualdade social. Portanto este homem deve criar uma consciência política que assegure os 

seus Direitos entre os demais. Mas estas sociedades procuram manter sua hegemonia através 

de suas estruturas jurídicas e políticas, estabelecendo formas de dominação conflituosas que 

geram inúmeras tensões que virão a marcar a evolução do pensamento moderno, no campo 

social e político, através de:

Dualismos e oposições aparentemente irredutíveis: entre o indivíduo e a 
sociedade, entre a moralidade e a legalidade, entre o privado e público e, 
finalmente, entre o Estado e a sociedade civil. [...] O advento da sociedade 
civil como lugar histórico da realização da liberdade e, portanto, da vigência 
da lei e do Direito, está na origem da cisão moderna entre ethos e nómos que 
se exprime nas diversas formas de positivismo jurídico, como também da 
separação entre Ética e Política.45

44 LIMA VAZ, op. cit., p. 163-167.

45 Idem, ibidem, p. 165.
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4.2 A filosofìa pura pràtica kantiana e o Iluminismo

O Iluminismo e grande parte dos pensamentos produzidos na primeira 

Modernidade Ocidental, fazem parte de uma história que sofreu profundas modificações. A 

própria idéia de racionalidade assumiu novos papéis frente ao desenvolvimento da ciência e 

da tecnologia. No entanto, muitas das idéias desenvolvidas naquele período, notadamente no 

que se refere a questões cruciais da formação da sociedade política em sua pretensão de se 

constituir numa sociedade justa, nos obrigam a retomar constantemente os temas das relações 

entre a Ética, o Direito e a política. Principalmente quando pensamos numa ordem normativa 

apreendida em seu caráter polissêmico, para além das simplificações de um pensamento 

jusfilosófico pretensamente neutro e divorciado do mundo vivido pelos atores sociais, o qual 

se constitui em dos principais legados do Direito natural racional e do positivismo jurídico.

O sistema de pensamento deixado por Immanuel Kant, é considerado, se não o 

maior, mas um dos maiores sistemas filosóficos produzidos na Modernidade. Conforme 

Hõffe, para melhor entender a obra kantiana, são fundamentais à sua compreensão, a 

abordagem de três conceitos básicos: crítica, razão e liberdade. Visto serem os mesmos:

As palavras decisivas na época da revolução francesa. Por isso Kant é algo 
mais que um clássico eminente da filosofia e um interlocutor importante na 
época atual. É ao mesmo tempo um dos representantes mais significativos 
daquele período que Jaspers qualificou de <tempo eixo> e que determinou 
essencialmente o pensamento e a vida sócio-política até nossos dias.46

Kant entendia que toda filosofia digna deste nome deveria orientar-se para os 

problemas fundamentais do homem que demonstrem um interesse racional. Para tanto, ele 

pretende apresentar seu interesse buscando responder a três perguntas que se faz: 1. que posso 

saber? 2. que devo fazer? 3. que posso esperar?

Em relação à primeira pergunta que ele se põe, dedica a sua Crítica da Razão 

Pura, talvez sua mais conhecida obra, dedicada ao desenvolvimento do conhecimento teórico, 

fundamento da moderna Teoria do Conhecimento. Para a segunda pergunta, ele dedica alguns 

de seus melhores livros para o desenvolvimento da sua filosofia moral e do Direito, dentre 

eles a Crítica da Razão Prática, a Fundamentação da Metafísica dos Costumes e a 

Metafísica dos Costumes. E quanto à terceira pergunta, ele dedica seus estudos acerca da

46 HÕFFE, op. cit.,p. 15-16.
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filosofia da história e a filosofia da religião. Alguns escritos seus neste sentido são: Idéia de 

uma História Universal de um ponto de vista cosmopolita, O conflito das faculdades e A 

religião dentro dos limites da mera razão. Para além das obras direcionadas ás suas três 

grandes questões, outros livros foram escritos, merecendo relevância a sua Crítica do Juízo, 

onde ele se dedica mais precisamente ao pensamento teleológico que já  está presente em toda 

sua obra. De acordo com Hõffe:

A terceira Crítica está intimamente ligada ao conjunto da critica kantiana da 
razão. Segundo Kant, a filosofia se divide em duas partes: a filosofia teórica 
e a filosofia prática (que inclui a filosofia do Direito, da história e da 
religião). Se a filosofia teórica investiga as leis ditadas pelos conceitos do 
entendimento puro, aplicadas à natureza, a filosofia prática estuda as leis 
ditadas pelos conceitos de razão pura centrados na liberdade; a razão só é 
legisladora na esfera do Direito e da moral.47

4.3 A filosofia pura prática e os fundamentos da liberdade

Assim como em Aristóteles, o conceito de liberdade em Kant é fundamental para 

a construção da Ética e da Moral. Para ambos, a compreensão da liberdade está vinculada à 

idéia de autonomia, autogoverno (autarkeia), que permite ao homem fazer eticamente uma 

escolha racional. Desta forma, em Aristóteles, fica estabelecido um movimento dialético 

onde: “O indivíduo deve passar da liberdade empírica ou da liberdade de arbítrio à liberdade 

ética ou racional. A primeira designa o indivíduo no ser de sua liberdade empírica, a segunda
48designa o indivíduo no dever-ser de sua singularidade ética” .

A liberdade só o é enquanto dever, enquanto indicador da ação que aponta os 

caminhos da universalidade normativa do ethos. Entende-se desta forma que o homem 

detentor da liberdade ética só existe no âmbito da organização política, onde sua vida social é 

regida por normas racionais estritamente vinculadas a um dever-ser, ou seja, sob a égide do 

Direito. O ser ético do homem o eleva à condição do ser político, cuja forma racional de se 

constituir reside no Direito.

47 Idem, ibidem, p. 244. [grifo do autor]

48 LIMA VAZ, op. cit., p. 26.



48

Conforme Höffe, Kant demonstra que o caráter objetivo reclamado pela Ética, só 

é possível através do sujeito: “a origem da moral radica-se na autonomia, na autoposição da 

vontade. Como a autonomia equivale à liberdade, o conceito chave da época moderna, que é a 

liberdade, encontra um fundamento filosófico por obra de Kant” .49 Este buscava apresentar 

na sua reflexão crítica sobre a Ética, não apenas o conteúdo implícito da consciência do 

indivíduo moral, mas demonstrar quais seriam as obrigações que deveriam apresentar-se 

como morais à luz da autonomia da vontade e do imperativo categórico. A liberdade enquanto 

conceito central de sua filosofia prática tem o fundamento motivador da vontade numa 

determinação autônoma, numa liberdade inteligível baseada na autonomia da vontade. Kant 

demonstra uma fundamental diferença entre as leis da natureza e aquelas que o homem se 

impõe:

Tudo na natureza age segundo leis. Só um ser racional tem a capacidade de 
agir segundo a representação das leis, isto é, segundo princípios, ou: só ele 
tem uma vontade. Como para derivar as ações das leis é necessária a razão, a 
vontade não é outra coisa senão razão prática.50 *

Estas ações seriam para Kant tanto objetivamente como subjetivamente 

necessárias, visto que seu fundamento racional implica que a vontade enquanto “faculdade de 

escolher só aquilo que a razão, independente de inclinação, reconhece como praticamente 

necessário, quer dizer, como bom.”51 Mas ele entende que a vontade em si pode não ser 

plenamente conforme a razão, o que é comum entre os homens.

Nos casos onde as ações são reconhecidas objetivamente como necessárias, o são 

subjetivamente contingentes, advindo daí a obrigação e “a representação de um princípio 

objetivo, enquanto vinculante para uma vontade, chama-se um mandamento (da razão), e a 

fórmula do mandamento chama-se Imperativo,”52 e pressupõe sempre sua manifestação 

através do dever (Sollen). E neste sentido, os imperativos são enunciados que relacionam as 

leis objetivas da razão com uma vontade que se constitui subjetivamente e que não é 

necessariamente determinada por elas. Em sua arquitetônica da razão pura prática, Kant 

coloca a autonomia da vontade como condição fundamental para que ela se dê, independente 

do querer, como lei para si mesma. E ele afirma que o princípio da autonomia assim se

TRÖFFE, op. cit.,p. 159.

50 KANT, 1986, p. 47.

51 Idem, ibidem, p. 47.

52 Idem, ibidem, p. 48.
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caracteriza: “não escolher senão de modo a que as máximas da escolha estejam incluídas 

simultaneamente, no querer mesmo, como lei universal” .53 E este princípio, que é o princípio 

da autonomia e que se constitui num imperativo categórico,54 é o princípio da Moral. Esta 

moralidade fundamentada racionalmente nos serve de lei, devendo valer para todos os seres 

racionais. Mas é através da vontade, que deve estar presente em todos os seres racionais e a 

idéia de liberdade também deve ser comum a todos os seres racionais, tomando possível 

segundo Kant pensar um ser racional, e com consciência da sua causalidade a respeito das 

suas ações. Uma determinação íntima que podemos pressupor, visto que a liberdade não pode 

ser demonstrada como algo real nem sequer em nós mesmos e nem na natureza humana.

4.4 As leis da liberdade enquanto leis morais e leis jurídicas

Na sua Introdução à Metafísica dos Costumes, Kant55 pontua a importância da 

necessária compreensão do que venha a ser a faculdade de desejar e suas implicações, pois a 

partir desta estruturam-se a vontade, o livre arbítrio e a liberdade. Neste sentido, quando a 

faculdade de desejar tem seu fundamento intemo de determinação na razão do sujeito, ela se 

chama vontade. E quando esta faculdade está unida à consciência de ser capaz de produzir o 

objeto mediante a ação, ela se chama livre arbítrio. Diz ele:

A vontade é a faculdade de desejar, considerada, não tanto em relação com a 
ação (como o arbítrio), senão melhor em relação com o fundamento de 
determinação do arbítrio para a ação; e não tem ela mesma propriamente 
nenhum fundamento de determinação diante de si, senão que, enquanto ela 
(a razão) pode determinar o arbítrio, é a razão prática mesmo.56

Assim, a razão pura prática pode determinar a faculdade de desejar, visto que o 

livre arbítrio submete-se à vontade. Inclusive a inclinação (arbítrio animal), os impulsos

53 Idem, ibidem, 1986, p. 85.

54 Kant afirma que o imperativo “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 ação e com o que dela deve resultar, mas com a forma e o princípio de que ela 
mesma deriva; e o essencialmente bom na ação reside na disposição (Gesinnung), seja qual for o resultado. 
Este imperativo pode-se chamar o imperativo da moralidade.” Ibidem, idem, p. 52. [grifos do autor]

55 KANT, 1986, p. 17-18.

56 Idem, ibidem, p. 17.
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sensíveis que afetam o homem não podem determiná-lo. Mas o simples fato de o homem 

também ser levado por suas inclinações, faz com que seu arbítrio não seja puro por si mesmo, 

mas que pode ser determinado por uma vontade pura. Aí reside a liberdade do arbítrio 

enquanto sua independência em relação aos impulsos sensíveis, em seu conceito negativo ou 

prático, e no fato de a faculdade da razão pura ser por si mesma prática, o seu conceito 

positivo. A liberdade de arbítrio vincula o homem a uma ação comprometida com o dever, 

uma ação conforme o dever que é estabelecida a partir de normas que ele mesmo se 

representa, numa superação clara dos impulsos sensíveis, que o afetam, mas que não o 

determinam.

Ao tomar as leis da liberdade a partir de tal perspectiva, Kant dirá que elas são 

leis morais, e tal como o fez em relação à faculdade de desejar, as leis morais são por ele 

divididas em dois momentos, enquanto vontade e enquanto livre arbítrio. Conforme ele:

Estas leis da liberdade, à diferença das leis da natureza, se chamam morais. 
Se afetarem só a ações meramente externas e sua conformidade com a lei, se 
chamam jurídicas; porém se exigem também que elas mesmas (as leis) 
devam ser o fundamento de determinação das ações, então são éticas, e se 
diz, portanto: que a coincidência com as primeiras é a legalidade, a 
coincidência com as segundas, a moralidade da ação. A liberdade a que se 
referem as primeiras leis só pode ser a liberdade no exercício extemo do 
arbítrio, e aquela a que se referem as ultimas pode ser a liberdade tanto no 
exercício extemo como no (exercício) intemo do arbítrio, conquanto que 
esteja determinada pelas leis da razão.57

Legalidade e moralidade são duas dimensões das leis da liberdade. Kant não as 

confunde, pois não são interdependentes, mas as concebe a partir do homem livre, capaz de 

assumir a responsabilidade de seus atos para consigo e para com os demais. Conforme Hõffe:

Se a convivência de sujeitos responsáveis, como são os seres humanos, tem 
de ser racional -  e conseqüentemente moral -  em sentido estrito, deve 
revestir um caráter jurídico. O Direito não é um sistema fortuito nem 
arbitrário que os homens criam; é algo necessário. Isto não significa que 
qualquer prescrição jurídica seja lícita ou obrigatória. Pelo contrário o 
conceito kantiano de Direito implica um critério para julgar a legitimidade 
de todas as leis positivas.58

Neste sentido é importante salientar que o fato de o Direito se constituir 

racionalmente e, portanto, fundamentado a partir das leis da liberdade, não significa 

necessariamente que ele venha a ser legítimo apenas por ser legal. Mas antes de tudo por estar

57 Idem, ibidem, p. 17-18. [grifo autor]

58 HÕFFE, op. cit., p. 202. 1986.
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direcionado a todos, pois “são racionais e legítimas unicamente aquelas prescrições que fazem 

compatíveis a liberdade de um com a liberdade de todos os outros, conforme a leis 

estritamente gerais.”59 O Direito aparece justamente para harmonizar as diversas liberdades 

individuais em nome do equilíbrio da sociedade, sendo nesta direção que Kant sintetiza este 

espírito ao definir o Direito como “o conjunto de condições sob as quais o arbítrio de alguém 

pode conciliar-se com o arbítrio de outrem segundo uma lei universal da liberdade”.60 E mais 

uma vez fica evidenciado o estreito vínculo entre as obrigações externas (jurídicas) e as 

obrigações internas (morais). Conforme Hõffe:

Este critério é na esfera da teoria da justiça o equivalente ao que é o
imperativo categórico na esfera da ética (teoria da virtude). Obriga a
comunidade livre a cumprir a legalidade geral, exatamente igual ao que o 
imperativo categórico obriga a vontade pessoal a cumprir as máximas auto- 
impostas.

Kant distingue sem separar, Moral e Direito.

Neste mesmo sentido, Kant esclarece dois aspectos importantes de sua filosofia 

prática: num primeiro ele afirma que não deve ocorrer uma privatização da Moral, ou seja, 

que só no âmbito interno do sujeito residiria uma racionalidade (moralidade) incondicional; e 

num segundo aspecto que a Moral venha a ser reduzida ao Direito. Os conteúdos da

moralidade pessoal, estabelecidos pela teoria da virtude com vistas ao aperfeiçoamento

pessoal não fazem parte dos deveres jurídicos, mesmo que seus conteúdos venham a coincidir 

numa convivência racional com o Direito ético ou com a legitimidade política. E isto não 

implica no ‘esquecimento’ dos deveres jurídicos. Corroborando esta perspectiva, Hõffe 

lembra que:

Dada a diferença radical existente entre a moralidade pessoal e a moralidade 
política, entre moral (virtude) e Direito, Kant não deriva o Direito do 
princípio da moralidade pessoal, da liberdade intema ou da autonomia do 
querer, senão da razão prática pura e de seu critério de legalidade geral.61

Sem perder de vista esta compreensão, Gallupo dirá que:

Isso permite a Kant diferenciar o que ele chama de moralidade daquilo que 
chama de legalidade. A moralidade é a característica da ação realizada por

59 KANT, Immanuel. La metafisica de las costumbres. Tradução Adela Cortina e Jesús Conil Sancho. Madrid: 
Tecnos, 1989. p. 40. 1989.

60 KANT, 1989, p, 39.

61 HÖFFE, op. cit., p. 202.
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dever. Nela, o motivo da ação é respeito pelo dever representado pela Razão, 
determinante da própria conduta. Mas uma ação pode possuir uma 
conformidade apenas externa com o dever, sem ser determinada pela 
representação do dever. É o caso de uma ação cuja causa não seja o respeito 
ao dever, mas, por exemplo, o temor da sanção. Neste caso, a ação contém 
apenas legalidade.62

Uma Razão finita que em seu uso prático estabelece os critérios da justiça.

Em relação à questão do ‘temor da sanção’, Kant, discorre sobre a ligação do Direito 

com a faculdade de coagir, e neste sentido afirma que tudo que é contrário ao Direito 

constitui-se como obstáculo à liberdade segundo as leis universais. Mas se a coação é 

entendida como um obstáculo ou uma resistência à liberdade, ele oferece a seguinte fórmula:

Portanto, se um determinado uso da liberdade mesma é um obstáculo à 
liberdade segundo leis universais (ou seja, contrário ao Direito), então a 
coação que se lhe opõe, enquanto que obstáculo frente ao que obstaculiza a 
liberdade, concorda com a liberdade segundo leis universais; ou seja, é
conforme o Direito: por conseguinte, ao Direito está unida por sua vez a

63faculdade de coagir, a quem viola, segundo o princípio da contradição.

O uso da coação pelo Direito para Kant só tem sentido de legitimidade quando 

impede injustiças. Constituindo-se ela mesma em injustiça caso exceda tais limites.

A importância e a atualidade das idéias de Kant para a filosofia prática 

contemporânea nos é lembrada por Höffe ao referir-se à contribuição do mesmo para a

abordagem de um tema que tem mobilizado o mundo contemporâneo, que é a questão dos 

Direitos humanos. Afirma este autor que o conceito racional de Direito não pode vincular-se 

tão somente ao poder de coação, mas também de forma complementar à idéia dos Direitos 

humanos:

Os Direitos do homem são aqueles Direitos que competem a todo ser 
humano como tal, independentemente das circunstâncias pessoais, das 
constelações políticas e das condições históricas. Sendo juridicamente lícita 
toda ação que seja compatível a liberdade de todos os demais, compete -  cita 
Kant -  “a cada homem, em virtude de sua humanidade’, aquele grau de 
liberdade que -  cita mais uma vez Kant -  ‘pode coexistir com qualquer outro 
conforme uma lei geral”. A liberdade compatível com todas as demais 
liberdades é o único Direito humano; poder-se-ia dizer também que é o 
único critério de todos os Direitos humanos.64

62 GALLUPO, 2002, p. 82.

63 KANT, 1989, p. 40 et seq.

64 HÖFFE, 1986, p. 203. [grifo nosso]
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A filosofia pura prática desenvolvida por Kant tem na idéia de liberdade o seu 

eixo temático central. Nele abrigam-se a doutrina do Direito e a doutrina da virtude. Dois 

momentos fundamentais numa obra voltada para o aprofundamento da responsabilidade 

humana, do dever que o homem deve impor a si mesmo na construção da sociedade e do 

Estado. Se a Modernidade marcou o fim do estado de natureza e, conseqüentemente o fim das 

garantias presumivelmente ofertadas pelo mundo metafísico-religioso, restou ao homem à luz 

da Razão o papel de garantir a continuidade da espécie em um novo ethos. Justificar os 

princípios éticos, jurídicos, as virtudes, o dever, a vontade e a justiça em um mundo cujo 

sentido teleológico já estava posto desde sempre, trazia consigo garantias absolutas e 

inamovíveis. Justificar tais conceitos à luz da Razão humana tem sido a tarefa da humanidade 

nestes três últimos séculos. E quão complexa ela o é. Este foi o desiderato da obra kantiana 

diante das questões a que se propôs responder (o que posso saber? O que devo fazer? o que 

posso esperar?). Partindo da Razão, buscou elaborar a crítica desta mesma Razão que 

“desencantou” o mundo para melhor apreender suas possibilidades e limites.

O que devo fazer? Esta é a pergunta da sua filosofia pura prática. Parece-nos que 

Kant, na doutrina do Direito e na doutrina da virtude, indicou suas pretensões para responder 

a tal pergunta, ao que poderíamos acrescentar, quem sabe, o que devemos fazer para sermos 

livres? Pois afastados do mundo mágico e religioso, conseqüentemente de suas verdades e 

certezas, restou-nos a liberdade. Mas não a liberdade que nos remete ao arbítrio animal 

determinado pela inclinação, limitado ao estímulo sensível. Mas a uma liberdade 

fundamentada no arbítrio humano, que mesmo afetado pelos impulsos, pode ser determinado 

para as ações por uma razão pura aplicada. Desta forma nascem as leis da liberdade, sejam 

elas morais ou jurídicas. Daí, os deveres, sejam internos (vinculados à moralidade), sejam 

externos (vinculados à legalidade); ambos voltados para a liberdade do indivíduo, de todos os 

indivíduos. Nesta arquitetônica não há condições de se pensar a liberdade de alguns em 

detrimento dos demais. Em sua doutrina do Direito, Kant nos lega uma concepção de Direito 

que está inspirada nos princípios da justiça, ao afirmar que: “uma ação é conforme o Direito 

quando permite, ou cuja máxima permite à liberdade do arbítrio de cada um coexistir com a 

liberdade de todos segundo uma lei universal.”65 E a justiça pressupõe sempre a eqüidade, o 

equilíbrio das ações assumidas por cada um e por todos. Direito e Ética, esferas diferenciadas, 

mas não desvinculadas por Kant, que não vê prejuízo algum às estruturas de ação do sistema

65 KANT, 1989, p. 39. [grifo do autor]



54

legal. Mas que pelo contrário, aprofunda a obediência às leis no uso prático da razão, onde 

está definitivamente localizada a experiência fática da liberdade.



Terceira parte

O JUSNATURALISMO E O JUSPOSITIVISMO MODERNOS

A lei civil é, para todo súdito, constituída por regras que o 
Estado lhe impõe, oralmente ou por escrito, ou por outro sinal 
suficiente de sua vontade, para usar como critério de distinção 
entre o bem e o mal, quer dizer, do que é contrário ou não ao 
sistema. Definição evidente, nada trazendo de novo. [...] As leis 
são as regras do justo e do injusto, nada havendo que seja 
considerado justo e contrário a alguma lei. E mais, que ninguém 
pode fazer leis a não ser o Estado, já que nossa sujeição é 
unicamente para com o Estado.

(Thomas Hobbes)



5 O DIREITO NATURAL RACIONAL: O JUSNATURALISMO

5.1 Algumas fronteiras conceituais

A modernidade acarretou, dentre outras coisas, transformações da herança da 

filosofia prática clássica, bem como o fato de serem estabelecidas algumas fronteiras 

conceituais entre o Direito e a Moral (Ética), quer pelos argumentos kantianos da razão pura 

aplicada, a partir das leis da liberdade, por ele denominadas de morais, e que passam a se 

chamar (1) de jurídicas quando se restringem a ações externas e de conformidade com a lei, e 

(2) de éticas quando estas mesmas leis devam ser os fundamentos de determinação das ações; 

quer no exercício intemo ou extemo da liberdade, conforme está desenvolvido no capítulo 

anterior deste trabalho.

Kant se diferencia do positivismo jurídico em geral, quanto ao reconhecimento de 

um estatuto de racionalidade para a Ética. Conseqüentemente para as normas morais, que, 

conforme o positivismo jurídico, nada mais seriam que disposições puramente subjetivas e 

irracionais, cabendo apenas ao Direito o estatuto da racionalidade científica. Neste processo 

de cientificização do Direito, encontramos os postulados de Hans Kelsen, que ao desenvolver 

sua Teoria Pura do Direito, propõe-se metodologicamente a delimitar as fronteiras da ciência 

do Direito em relação às questões tanto da Ética, como da Moral e da Política. Já no início 

desta obra afirma ele acerca da sua “teoria pura do Direito” que:

Como teoria, quer única e exclusivamente conhecer o seu próprio objeto. 
Procura responder a esta questão: o que é e como é o Direito? Mas já não
lhe importa a questão de saber como deve ser o Direito, ou como deve ele
ser feito. É ciência do Direito e não política do Direito.66

Justifica tal procedimento por entender ser este o princípio metodológico fundamental 

que impede que a jurisprudência continue se confundindo com “a psicologia e a sociologia, 

com a Ética e a teoria política” . Mas esta posição é de certo modo amenizada por outros 

filósofos do Direito, como no caso de Lozano, ao considerar que “Hans Kelsen propõe

delimitar o Direito no que diz respeito ao valor, não eliminar toda e qualquer consideração

66 KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. 4. ed. Tradução João Baptista Machado. Coimbra: Armênio Amado 
-  Editor, Sucessor, 1979, p. 17.
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ética do Direito: ele apenas sustenta que a valoração ética do Direito não é função da ciência 

do Direito.” 67

Este modelo inaugurado pelo jusnaturalismo moderno, quando do processo de 

racionalização do Direito, aponta para uma maior sistematização lógica e dedutiva do 

pensamento jurídico; contudo não faz o discurso jurídico abandonar as questões típicas da 

Ética, tais como as noções de justiça, de liberdade, de bem estar geral, de vontade, onde o 

Direito e a Ética não se excluem mutuamente. Sobre esta questão, Laporta, em seus estudos 

sobre as relações entre o Direito e a Ética, lembra uma curiosa advertência feita em 1897 por 

Oliver Wendell Holmes, juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, que dizia:

O Direito está repleto de fraseologia tomada por empréstimo da Moral, e 
pela simples força da linguagem nos convida continuamente a passar de um 
domínio a outro sem percebê-lo, convite a que não saberemos resistir a 
menos que tenhamos permanentemente em conta a linha fronteiriça entre 
ambos os conceitos.68

Passado mais de um século deste depoimento, quando, ao largo destes anos o 

mundo jurídico tomou-se cada vez mais técnico, mais operacional no sentido de manejar tão 

somente com elementos da racionalidade técnico-instrumental, onde os juristas se 

autodenominam de “operadores do Direito”, termos típicos da linguagem moral continuam 

atravessando a prática discursiva dos que legislam, dos que aplicam e dos que ensinam o 

Direito. Curiosamente, tais conceitos, oriundos da tradição ético-moral, normalmente 

emergem desprovidos de seus conteúdos histórico-sociais legados pela tradição greco- 

medieval, e constantemente retomados pela própria modernidade, como vimos 

especificamente em Kant. Muito das vezes, o uso de preceitos éticos tem o caráter 

instrumental e estratégico de uma pretensa legitimidade do mero uso legaliforme da norma 

jurídica face às exigências de justificação oriundas do mundo da vida.

Acompanho o raciocínio de Laporta, que provocativamente nos obriga a refletir 

acerca da suposta “pureza metodológica” da linguagem jurídica moderna, ao afirmar que:

67 KELSEN, Hans. O Problema da justiça. 3. ed. Tradução João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes. 
1998. p. XIV (Introdução).

68 LAPORTA, Francisco. Ética y  derecho en el pensamiento contemporâneo. Barcelona: Crítica. In: CAMPS, 
Victoria. Historia de la ética. v. 3. Barcelona: Crítica, 1989.p. 221 et seq.
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Esta linguagem, esta apelação a grandes valores, esta colocação de cena, são 
familiares para todos. O que surpreende na advertência de Holmes é que de 
fato nos provoque a rechaçar tudo isto e a ter bom cuidado em deslindar com 
claridade uma presumível <linha fronteiriça> entre a ética e o Direito.69

E Laporta continua a provocação, aprofundando a questão que a maioria dos 

discursos jurídicos silencia estrategicamente, provavelmente em nome de uma cientificidade 

técnico-operacional já consagrada. Diz ele:

As coincidências terminológicas ou a liturgia judicial nos convidam, com 
efeito, a atribuir um certo valor ou uma certa importância moral ao mundo 
do Direito, porém, por que resistir a tal convite? Trata-se realmente de um 
“convite”? E esta linguagem um “empréstimo terminológico” ou é, pelo 
contrário, algo consubstanciai ao Direito? Está o Direito constituído por 
componentes morais que lhe servem de fundamento e dos quais nem sua 
linguagem nem seu mesmo fím podem prescindir?

5.2 A laicização do Direito: o advento da sociedade civil

O projeto da Modernidade trouxe para o Direito uma forma de “positivação” 

estruturada sob a égide de um racionalismo científico que criou um tipo de ordem normativa 

compatível com um modelo de compreensão do mundo que se instaurava. A formação do 

Estado devidamente “laicizado”, o advento da sociedade civil, o individualismo, assim como 

a institucionalização de uma “visão científicista” que atravessaram a tudo e a todos, 

modificou fortemente papéis sociais já “consagrados” pela tradição. O Direito enquanto 

compreensão normativa dos sistemas de organização social pré-modemos (mundo grego 

clássico, mundo medieval) fazia parte de um “amálgama normativo” vinculante, no qual ele 

não era distinto de outros sistemas normativos tais como Moral e a religião. E este amálgama 

abrangia tanto o mundo natural como o mundo social. Neste mundo, o Direito natural oferecia 

os fundamentos das leis eternas e imutáveis, ou seja, conforme também assevera Bobbio 

(cf.)70 daquilo que é por natureza, cabendo ao Direito positivo tratar das leis convencionais 

postas pelos homens, mas ambos referidos a uma justiça civil. E neste contexto o Direito tem

69 Idem, ibidem, p.222.

70 BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico. Lições de Filosofia do Direito. Tradução Márcio Pugliesi, Edson 
Bini e Carlos E. Rodrigues. ícone Editora. São Paulo. 1995. p. 15 et seq.
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um significado dual indicando ao mesmo tempo a idéia de “Direito” e de “justiça”, tanto em 

sua origem grega díkaion quanto na latina jus. No pensamento medieval esta distinção entre o 

Direito natural e o Direito positivo se mantêm, mas não por oposição, mas por derivação, 

podendo ser, conforme Tomás de Aquino, a lei humana derivada per conclusionem quando 

retira a sua validade também da lei natural da qual provém; e a lei humana derivada per 

determinationem que tem sua validade proveniente tão somente da lei humana. Lembrando 

que para ser válida, a lei positiva deve também ser justa.

Na polis, o ordenamento jurídico se apresentava como um fenômeno social e as 

normas jurídicas tinham sua elaboração na evolução da sociedade, cabendo ao juiz, nomeado 

pelo governante ou escolhido pelas partes litigantes, acolher regras ditadas pelo órgão 

legislativo da polis ou deduzi-las das regras consuetudinárias até mesmo aquelas elaboradas 

pelos juristas, ou do caso em questão, observados os princípios da razão natural.

Todas estas regras, portanto todas, na mesma proporção, constituíam “fontes 
de Direito”. O que permitia aos juristas falarem de duas espécies de Direito, 
natural e positivo, e o juiz podia obter a norma a aplicar tanto de regras 
preexistentes na sociedade (Direito positivo) quanto de princípios eqüitativos 
e de razão (Direito natural).71

Pensando a partir da doutrina jusnaturalista tradicional, a obediência às leis 

naturais precede a obediência às leis civis. Sendo assim, fica compreensível a existência do 

estado de natureza, fundado nas relações interpessoais, de onde emana o Direito natural, fruto 

da própria organização social de uma época onde as relações sociais eram reguladas por 

normas jurídicas ainda não monopolizadas pelo Estado.

Ainda conforme Bobbio, as questões relativas aos valores sempre estiveram 

presentes na doutrina jusnaturalista, visto que as normas morais são denominadas em função 

desses valores fundamentais. Mencionando, como morais são: a ética da liberdade, a ética da 

justiça, a ética da solidariedade entre tantas outras. Mas ele faz questão de ressalvar que isto 

não significa ser o jusnaturalismo uma Moral, mas sim uma Teoria da Moral. A diferença das 

morais possíveis, a Teoria da Moral deve ser apreendida como “um conjunto de argumentos 

elaborados sistematicamente com o objetivo de dar a uma Moral, qualquer que seja, uma 

justificação racional que deve convencer os outros a aceitá-la” . Nesta linha de pensamento, 

apresenta algumas questões bastante ilustrativas quando se refere ao Direito natural, levando 

em conta algumas possíveis dúvidas, afirmando que a expressão “Direito natural” não

71 Idem, ibidem, p. 27-28.



60

vincula nenhum conteúdo prescritivo. Isto porque a única máxima passível de ser deduzida da 

natureza, enquanto princípio da ação, é: “deve-se agir de acordo com a natureza”. Uma 

máxima ausente de conteúdos, o que permite tanto se pensar na “natureza instintiva” quanto 

numa “natureza racional” .

E assim ele complementa este raciocínio:

Na expressão “Direito natural”, o termo “natural” pode indicar duas coisas: a 
fonte ou o fundamento do Direito. Nada sugere o esclarecimento deste ponto. 
Expressões como “Direito individualista”, “socialista”, “fascista” fazem 
referência ao conteúdo ideológico do Direito; outras expressões se referem à 
matéria, ao segmento do Direito: “Direito privado”, “público”, “penal”.
Mas “Direito natural é expressão usada quase exclusivamente nestas duas 
seqüências”:
1) Direito natural, consuetudinário, legislativo;

2) Direito natural, divino, humano.
A primeira caracteriza a fonte das regras; a segunda, o seu fundamento. 
Nenhuma das duas séries dá qualquer indicação a respeito de conteúdo.72

A concepção de justiça, de ações consideradas justas, estava constituída a partir de 

um solo comum onde a ordem normativa fazia parte intrinsecamente do cotidiano dos sujeitos
• 73envolvidos nas relações sociais, sem o monopólio explícito do Estado. Conforme Bobbio :

Com a formação do Estado moderno, ao contrário, a sociedade assume uma 
estrutura monista, no sentido de que o Estado concentra em si todos os 
poderes, em primeiro lugar aquele de criar o Direito', não se contenta em 
concorrer para esta criação, mas quer ser o único a estabelecer o Direito, ou 
diretamente através da lei, ou indiretamente através do reconhecimento e 
controle das normas de formação consuetudinária. Assiste-se assim (ao que) 
chamamos de processo de monopolização da produção jurídica por parte do 
Estado.

5.3 A filosofìa politica clàssica e a moderna filosofìa social

As estruturas fundacionais que garantiam a existência da polis grega -  e que 

serviram de referência para a societas medieval tal como Tomás de Aquino a desenvolveu na

72 BOBBIO, Norberto. Locke e o direito natural. Tradução Sérgio Bath. Brasília: Ed. UNB, 1997. p. 41 et seq.

73 Idem, ibidem, p. 27. [grifo do autor]
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sua “filosofia do social” enquanto um sofisticado modelo compreensivo de organização 

social apresentada na filosofia política de Aristóteles, tinham seu sentido teleológico 

orientado, como já foi visto anteriormente, para o entendimento da Política como a doutrina 

da vida boa e justa e conseqüentemente vinculada à Ética. Neste sentido, Habermas74 

apresenta três perspectivas características da filosofia política antiga que são estranhas ao 

mundo moderno, que encontrou em Hobbes o autor de um giro paradigmático que abandona 

as idéias da filosofia política em nome de uma filosofia social voltada para o modelo das 

ciências de sua época, principalmente a geometria e a mecânica. Tais seriam elas:

1. A política se entendia como a doutrina da vida boa e justa; é 
continuação da Ética. Pois Aristóteles não via nenhuma oposição 
entre a constituição vigente no nomoi e o ethos da vida cotidiana; 
tampouco cabia separar a eticidade da ação do costume e da lei. Só 
a Politéia habilita o cidadão para a vida boa; o homem é em geral, 
zoon politikon no sentido de que para a realização de sua natureza 
depende da cidade. [...]

2. A antiga doutrina da política se referia exclusivamente à praxis no 
sentido estrito, no sentido grego. Não tem nada que ver com a 
techné, que consiste na fabricação habilidosa de obras e no 
domínio firme de tarefas objetualizadas. Em última instância, a 
política sempre se orienta para a formação do caráter; procede 
pedagogicamente e não tecnicamente. Para Hobbes, pelo contrário, 
[...] o gênero humano tem que agradecer os maiores impulsos à 
técnica, e, certamente, em primeiro termo, à técnica política da 
organização correta do Estado.

3. Aristóteles destaca que a política, a filosofia prática em geral, não 
pode comparar-se em sua pretensão cognitiva com a ciência 
estrita, a episteme apodítica. Pois seu objeto, o justo e o excelente, 
necessita, no contexto da praxis mutável e imprevisível, tanto da 
permanência ontológica como da necessidade lógica. A 
capacidade da filosofia política é phronesis, uma sábia 
compreensão da situação. [...] Hobbes, ao contrário, quer criar ele 
mesmo a política com vistas ao conhecimento da essência da 
justiça, a saber, leis e pactos.(cf. Habermas)

Os vínculos existentes na política clássica entre o contexto ético da polis e da 

societas e a estrutura de domínio político são rompidos a partir de um “giro copemicano” da 

nova filosofia social, que substitui as grandes questões levantadas pelo mundo antigo voltadas 

para a vida boa de seus cidadãos de acordo com as leis da cidade e o cultivo de suas virtudes, 

numa unidade indissolúvel entre a Ética, o Direito e a justiça (por sinal, a maior das virtudes).

74 HABERMAS, 1987a, p. 49-50.

75 HABERMAS, 1987a, p. 49 et seq.
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Com este “giro” , o pensamento político que se institui na Modernidade, impõe novas questões 

que, resultantes de uma realidade histórica que traz consigo novas demandas, que não podem 

mais reproduzir os princípios da tradição. O que emerge se refere à própria vida no seu 

sentido mais elementar: quais as condições reais para a sobrevivência de todos? como 

conservar a vida? O ponto de partida dos modernos seria buscar uma conformidade com a 

natureza, não mais enquanto pura contemplação, e nesta conformidade encontrar respostas 

práticas (técnicas) frente ao mal natural que os ameaçava, fosse a morte violenta nas mãos do 

inimigo, fosse a morte pela fome e pela miséria. Vale a pena ressaltar que aceitar o desafio de 

responder estas questões, toma-se o solo propício para filosofia social desenvolvida por 

Hobbes.

Enquanto para a filosofia política clássica o Direito servia para a produção das leis 

da cidade que garantiam a vida boa de seus cidadãos na unidade nomói-ethos, na filosofia 

social do pensamento moderno as leis passam a ser tomadas a partir de sua utilidade 

instmmental: conservar a vida e melhorar sua qualidade. Portanto, uma técnica, um 

conhecimento técnico com vistas a fins práticos e objetivos. Desta forma, o saber técnico, 

tanto na sua dimensão teórica quanto na sua dimensão prática, modela as novas formas 

estruturais da vida humana que deixa de ser contemplativa e passa a ser ativa, um olhar que 

intervem, que altera. Pontuando esta realidade, Habermas ao analisar tal mudança estrutural, 

diz que:

Para os antigos, a capacidade de comportamento teleologico, a destreza, a 
techné, assim como as sabedorias da atuação racionais eram phronesis, um 
saber que remete constantemente à teoria como ao fim supremo e como a 
meta mais elevada, porém que nunca pode derivar-se dela, nem se justificar 
a partir dela. Precisamente por causa desta auto-suficiência da contemplação, 
ficam (à parte) capacidades cognoscitivas “mais elementares”. A esfera do 
fazer e da ação, o mundo da vida dos homens e dos cidadãos ocupados na 
sua conservação ou em sua vida comum, tudo isto, ficava a margem da teoria 
em sentido estrito. Isto se modificou pela primeira vez quando a moderna 
investigação da natureza começou a manejar a teoria a partir da atitude de 
um técnico76“.

A medida do conhecimento passa a ser tomada a partir da capacidade de fazer, 

mas não fazer no sentido da poiesis, enquanto prexeologicamente, mas no sentido 

instrumental e estratégico, numa verdadeira ação racional com respeito a fins. Sendo neste 

sentido que é construído o Direito natural racional, com a intenção de produzir uma teoria que 

cumpra uma função precipua de organizar racionalmente as instituições responsáveis pelos

76 Idem, 1987b, p. 66-67.
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novos problemas que se colocam diante dos homens. Eis a pedra fundamental sobre a qual 

sustenta-se o projeto da Modernidade: a Razão. A Razão que ilumina as trevas deixadas pelo 

passado; ela ilumina e esclarece. Nela, as verdades já não existem desde sempre, elas são 

construídas, neste sentido a Razão da Modernidade é cálculo, calculabilidade. E o Direito que 

daí emerge, assim como a Política e a Ética, já não são partes de um todo, de um “amálgama 

normativo” . A filosofia social, agora tomada enquanto ciência, pretende que tais saberes se 

constituam em ciências demonstrativas, autônomas umas em relação às outras e construídas 

com rigor geométrico, como pretendia Hobbes.



6 AS BASES DO CONTRATUALISMO

6.1 A fundamentação hobbesiana da nova filosofia social

A compreensão modema do mundo ocidental está sedimentada em nova 

compreensão da racionalidade. Surge uma teoria da racionalidade que abandona a idéia da 

fundamentação última da razão através de conceitos ontológicos ou transcendentes. Portanto, 

elabora-se a partir da desconstrução sistemática das colunas de sustentação da antiguidade 

clássica e medieval. No mundo grego, a reta razão está à serviço da felicidade, do bem 

comum, inspirada primordialmente na physis, lugar originário para o surgimento do ethos, da 

morada do homem, da formação cultural que possibilita o surgimento da polis concomitante 

ao surgimento do cidadão. Em Aristóteles lembremos, o homem é por natureza um animal 

político (zoon politikon). E, através da criação tipicamente humana, do fazer (poiesis), do agir 

intencional (prássein), emergem a liberdade e a autonomia do homem face à natureza, reino 

da necessidade e das “leis que o homem não formulou e não pode alterar” . O mundo grego 

não abandona a idéia do finalismo do Bem alcançável na natureza a partir de sua 

contemplação, ou seja, da theoria (razão teórica). Mas ao mesmo tempo constrói uma razão 

prática manifesta napráxis e orientada pela ciência do ethos, ou seja, a Ética.

Na Modernidade a natureza também se faz presente. Seguindo a tradição dos 

contratualistas, também em Hobbes o estado de natureza existe, não como lugar originário do 

surgimento da cultura política humana, mas como ficção, como bem salienta Marques Neto ao 

afirmar que:

O estado de natureza é uma idéia-limite, uma hipótese filosófica, uma ficção 
teórica que, entretanto uma vez admitida como se as coisas se tivessem 
passado da maneira nela suposta, pode iluminar a compreensão de todo um 
campo do conhecimento ou redimensionar, às vezes com caráter de novidade 
radical certas questões cruciais. Uma dessas questões cruciais no
pensamento de Hobbes consiste na indagação acerca do que leva o homem a

7 7viver em sociedade; que tipo de motivo conduz o homem a tecer-se social.

77 MARQUES NETO, Agostinho Rama lho. Hobbes e as paixões. TUIUTI: ciência e cultura. Curitiba: 
Publicação das Faculdades Integradas da Sociedade Educacional TUIUTI, 1996. p. 60.
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Tal questão não pode estar no pensamento aristotélico, pois nele o zoon politikon 

é constituinte da condição natural humana. No entanto, para Hobbes e os demais 

contratualistas, a sociabilidade só ocorre a partir da vontade racional do homem, ela não está 

no homem, é construída, sendo, portanto uma convenção.

A existência histórica no mundo grego está vinculada ao ethos enquanto tradição 

ética. Elaborando sua existência autônoma o ethos sobrepõe-se à physis e recria numa ordem 

própria o que se observa na natureza, a sua continuidade e constância, mas o faz a partir de 

uma necessidade instituída que constrói-se a partir da tradição. Assim o ethos encontra na 

tradição a garantia de sua permanência. Sendo assim, a tradição ética, enquanto dever-ser 

supera a contingência dos indivíduos empíricos que no ethos elaboram dialeticamente suas 

singularidades e constroem a história permanentemente visando sua condição universal para 

além da vida efêmera e momentânea. Neste sentido, a história se constrói incessantemente, 

numa circularidade dialética do ethos, e sendo assim:

Na estrutura do tempo histórico do ethos, o passado, portanto, se faz 
presente pela tradição, e o presente retoma ao passado pelo reconhecimento 
da sua exemplaridade. Mas é evidente que, nesse caso, passado e presente
não são segmentos de uma sucessão linear no tempo quantitativo. São
componentes estruturais de um tempo qualitativo, que se articulam 
dialeticamente para construir o tempo histórico propriamente dito, o tempo 
do ethos ou da tradição ética.78

Nesta dimensão, a lei é inscrita sempre como anterioridade ao fato, visto que o 

mesmo tem sua existência permeada pela tradição normativa do ethos, e quando se manifesta 

ela o faz a partir da tradição ética. Portanto se um fato é reprovável eticamente, ele se

encontra em oposição à lei. No entanto, quando trata-se da Modernidade, a compreensão que

se estabelece da história deixa de ser qualitativa para ser quantitativa, ou seja, o tempo 

quantitativo “esquece” o passado e projeta-se para o futuro. E esta “primazia do futuro na 

concepção do tempo é homóloga à primazia do fazer técnico na concepção da ação, do qual 

procede o pressuposto utilitarista que, sob várias denominações e formas, subjaz a todo o 

desenvolvimento da ética moderna”79, conforme Lima Vaz. Desvinculado da Ética na 

Modernidade, o Direito é constitutivamente um saber técnico a ser utilizado, à despeito de seu 

passado, na construção do Estado.

78 LIMA VAZ, 1988, p. 19-20.

79 Idem, ibidem, p. 21.
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Em Hobbes encontramos uma compreensão da história bastante singular e oposta 

à tradição antiga. Ele denomina a história como:

[...] o registro do conhecimento dos fatos. Da história há duas espécies: uma 
chamada história natural, que é a história daqueles fatos, ou efeitos da 
natureza, que não dependem da vontade do homem. Assim são as histórias 
dos metais, plantas, animais, regiões e assim por diante. A outra é a história 
civil, que é a história das ações voluntárias praticados pelos homens nos 
Estados.80

Assim como os gregos, Hobbes também admite que o que advêm da natureza não 

depende da vontade do homem, mas ao mesmo tempo demonstra que a natureza deve ser vista 

apenas enquanto história natural. A sociabilidade humana só pode ser encontrada na história 

civil, nas relações voluntárias do homem nos Estados.

Algumas conseqüências podem ser retiradas desta firme demarcação posta por 

Hobbes, como por exemplo, no que se refere às características das virtudes, que seguem um 

caminho diametralmente oposto às definições aristotélicas. Para ele existem duas espécies de 

virtudes: as naturais e as adquiridas. Quanto às virtudes naturais, dirá: “Por naturais não

entendo as que um homem possui de nascença, pois isso é apenas sensação, pela qual os

homens diferem tão pouco um dos outros, assim como dos animais, que não merece ser
O 1

incluída entre as virtudes” . Com isto, ele demarca o que vem a denominar como “natural” 

na perspectiva do homem. Vejamos:

Quero referir-me àquele talento que se adquire apenas através da prática e da 
experiência, sem método, cultura ou instrução. Este talento natural consiste 
principalmente em duas coisas: celeridade de imaginação [...] e firmeza de 
direção para um fim escolhido.

Sendo este o talento “natural” , onde a imaginação associada ao juízo remete à 

prudência, um talento que permite a uma melhor condução para o alcance de objetivos, onde a 

memória e a experiência são fundamentais. Mas por outro lado, segundo Hobbes, a prudência 

pode vincular-se ao uso de meios injustos ou desonestos, fazendo emergir um talento perverso 

que ele denomina de astúcia que indica a pusilanimidade. Já em Aristóteles, a prudência 

(phrónesis) constitui-se na sabedoria prática, sendo assim a virtude da razão prática e portanto 

a virtude que conduz às demais virtudes. A ação fronética em Aristóteles implica no bem agir

80 HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. Tradução Alex 
Marins. São Paulo: Martin Claret, 2002. p. 68.

81 Idem, ibidem, p. 58-62.
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de acordo com a comunidade e, conseqüentemente com o conhecimento das normas éticas e 

jurídicas típicas da ação ética e jurídica.

Por outro lado, quanto à virtude adquirida ou talento adquirido, Hobbes82 dirá que 

o mesmo é obtido, à diferença dos talentos naturais, “por método e instrução” e que “o único 

(talento) que existe é a razão que assenta no uso correto da linguagem, e da qual derivam as

ciências” . E razão para Hobbes é resultado de uma estrutura silogística, lógica, onde as

afirmações remetem aos silogismos e estes à demonstração, portanto cálculo “adição e 

subtração, das conseqüências de nomes gerais estabelecidos para marcar e significar nossos 

pensamentos”. E neste sentido:

Os escritores de política adicionam em conjunto pactos para descobrir os
deveres dos homens. Os juristas somam leis e fatos para descobrir o que é
certo e errado nas ações dos homens privados. [...] “em resumo, seja em que 
matéria for que houver lugar para adição e para subtração, há também lugar 
para a razão. Onde aquelas não tiverem o seu lugar, também a razão nada 
tem a fazer.83

E isto serve como argumento conclusivo quanto aos limites do conhecimento

racional.

A natureza não traz consigo nenhum indicador para a sociabilidade humana e 

conseqüentemente no hipotético estado de natureza aventado por Hobbes, está implícito que 

no mesmo impera o individualismo, o sujeito na sua condição pré-social, sem vínculos 

contratuais com o outro, sem pactos sociais estabelecidos. Nesta condição todos podem tudo 

contra todos, movidos pelas suas paixões, como diria Hobbes. O desejo para estes homens em 

estado de natureza é infinito direcionando-se para todos os lados, seja o controle e submissão 

uns dos outros, seja dos seus bens, das suas propriedades, o que viria a ensejar um permanente 

estado de agressividade recíproca entre eles. E as alianças que possam surgir, serão sempre 

provisórias, sem nenhuma garantia de permanência, ao sabor de novos desejos deste ou 

daquele grupo. No desenvolvimento deste quadro, Hobbes percebe que todos passam a viver 

uma paixão negativa que é o medo, não o medo da morte natural, mas o medo da morte 

violenta, daquela morte que interrompe o ciclo natural da expectativa de vida. Em sua 

apreciação sobre esta questão, Marques Neto, afirma:

82 Idem, ibidem, p. 61.

83 Idem, ibidem, p. 39.
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Justamente a partir desta paixão, desse medo da morte violenta (que é 
razoável supor grassando avassaladoramente no estado de natureza), que os 
homens podem, enfim, encontrar uma saída desse estado. O medo da morte 
violenta é a mola propulsora que leva os homens a desejarem superar a 
miserável condição em que se encontram por obra da natureza. É pois, desse 
medo intenso, dessa intensa aversão, que brota o desejo de superar o estado 
natural. [...] E a razão vai desempenhar um importantíssimo papel na 
superação do estado de natureza: o de indicar os meios eficazes para esta 
superação, em tomo dos quais os homens possam finalmente chegar a um 
acordo.84

Eis o cenário armado por Hobbes para demonstrar a necessidade de um pacto 

diferenciado entre os homens que desejam a paz, uma paz construída como resultado de um 

artifício criado pela razão. E tal artifício encontra sua base de sustentação nas normas de paz 

que instituem a sociedade humana moderna, as quais, conforme nos lembra Marques Neto:

São para Hobbes as leis de natureza, que, nele e em outros importantes 
contratualistas, são essencialmente regras da razão. É a Razão que impõe a 
lei da paz como a primeira e mais fundamental das leis de natureza, da qual 
todas as outras leis decorrem.85

A partir do “ponto arquimédico” do contrato enquanto ficção teórica, esta Razão 

articula toda a arquitetônica que assegura ao homem sua passagem do estado de natureza, 

inseguro e ameaçador, para o estado civil verdadeiro construtor da paz social e que passa a 

oferecer a todos as garantias pressupostas em um pacto a ser estabelecido.

Hobbes elabora sua compreensão do estado de natureza, que se constitui na base 

de sua visão pré-contratual, fazendo uma exposição clara e precisa:

Demonstro em primeiro lugar que a condição dos homens fora da sociedade 
civil (condição esta que podemos adequadamente chamar de estado de 
natureza) nada mais é que uma simples guerra de todos contra todos, na qual 
todos os homens têm Direitos a todas as coisas.86

E como conseqüência, resta um estado de anarquia permanente, onde as leis do 

Direito natural não se faziam obrigatórias, prevalecendo um “bellum omnium contra omnes”. 

A partir de tal premissa, ele assevera a necessidade de que os homens estabeleçam um pacto 

que caracterize a renúncia daqueles Direitos que pensam ter sobre todas as coisas. Só assim 

poderia ser instituído um poder comum construído artificialmente que a todos protegeria,

84 MARQUES NETO, 1996, p. 64-65.

85 Idem, ibidem, p. 64. 1996.

86 Hobbes, Thomas. Do cidadão. Tradução Renato Janine Ribeiro. São Paulo: Martins Fontes, 1992. p. 11-23.
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tanto das invasões dos estrangeiros como das violências que cometeriam uns contra os outros, 

proporcionando a paz e a segurança necessárias. Como dirá Hobbes ao tratar das causas, 

geração e definição de um Estado:

Uma pessoa de cujos atos uma grande multidão, mediante pactos recíprocos 
uns com os outros, foi instituída por cada um como autora, de modo a ela
poder usar a força e os recursos de todos, da maneira que considerar
conveniente, para assegurar a paz e a defesa comum.87

Desta forma, tendo os homens aceito ver as suas vontades reduzidas a uma só 

vontade, numa renúncia recíproca que permite a passagem do estado de natureza para a 

sociedade civil, limitada pelo poder soberano, estão postas condições para a realização deste 

pacto fundante. E neste sentido, a idéia de justiça toma uma outra dimensão em Hobbes, visto 

que para ele a origem da justiça está fundamentada no cumprimento das normas criadas pelo 

pacto. Ou seja, a sujeição às leis é condição precípua da paz na vida em sociedade. Convêm 

salientar que contemporaneamente este princípio hobbesiano continua extremamente atual no 

denominado “senso comum teórico dos juristas”, que entendem que a realização da justiça só

é possível a partir do mero cumprimento das leis que estão contidas no sistema legal. Sendo,

portanto o conceito de justiça, área de domínio exclusiva de uma ordem normativa “válida” e 

eficaz” à despeito do que se pense historicamente sobre a mesma no mundo da vida. A justiça 

“é” instituída pelo discurso jurídico oriundo dos órgãos jurídicos “competentes” criados pelo 

Estado em nome do garantismo da “paz social” .

O que merece destaque nesta arquitetônica que começa a se constituir a partir dos 

precursores da Modernidade (como em Thomas Morus e Maquiavel, conforme assevera

Habermas) e que passa a ser fonte obrigatória da filosofia prática é a novidade de que o

monopólio do poder coercitivo, constitutivo do poder soberano, implica também no controle

do poder normativo. A legalidade impõe-se como fonte da legitimidade. O resultado desta

unidade entre o Estado e o Direito, conduz a ruptura radical que passa a ocorrer entre os 

fundamentos do Direito natural clássico, as formas compreensivas de Estado herdadas da 

cultura greco-medieval e o e Estado modemo.Neste sentido Bobbio dirá que:

De fato, por um lado o Estado possui o poder de pôr normas 
regulamentadoras das relações sociais porque surgiu para esta finalidade; por 
outro lado, somente as normas postas pelo Estado são normas jurídicas 
porque são as únicas que são respeitadas graças à coação do Estado. A partir

87 HOBBES, 2002, p. 141 et seq.
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' do momento em que se constitui o Estado, deixa, portanto de ter valor o 
Direito natural [...] e o único Direito que vale é o civil ou do Estado.88

Hobbes articula sua filosofia social tendo como referencial o modelo da ciência 

moderna, fundamentalmente racionalista e demonstrativa, como a geometria. Conforme 

Habermas:

É Hobbes quem estuda pela primeira vez as <leis da vida cidadã> com a 
intenção expressa de colocar a ação política sobre a base insuperavelmente 
certa daquela técnica dirigida cientificamente, que ele conhecia a partir da 
mecânica contemporânea.89

A partir desta visão mecanicista, importa para Hobbes determinar como a natureza 

humana funciona, em que medida é adequada ou não para a formação do Estado, e como têm 

os homens que se aliar se é que desejam converter-se em uma unidade, como reafirma 

Habermas em sua abordagem sobre a filosofia social hobbesiana.

Tal concepção estrutura-se a partir da construção de um tipo de contrato que não 

só regula as relações interpessoais, como impõe uma obediência à lei, que por sua vez é 

correlata da justiça posta pelo soberano, pois apenas a ele cabe determinar o que justo ou 

injusto. Hobbes estabelece uma rigorosa linha de pensamento acerca desta questão crucial, no 

seu entendimento, para justificar a construção do Estado ao afirmar que:

Daí, para que as palavras “justo” e “injusto” possam ter sentido, é necessário alguma 

espécie de poder coercitivo, capaz de obrigar igualmente os homens ao cumprimento dos pactos, 

mediante o medo de algum castigo que seja superior ao beneficio que esperam tirar do rompimento do 

pacto, e capaz de fortalecer aquela propriedade que os homens adquirem por contrato mútuo, como 

recompensa do Direito universal a que renunciaram. “Não pode haver tal poder antes de erigir-se um 

Estado”90

E neste sentido, o Estado que aí se institui é um Estado absolutista, onde as leis da 

razão natural estruturam não apenas a livre adesão dos indivíduos, mas que os obriga através 

do contrato social. Habermas vê nesta concepção de Estado as formas características do 

liberalismo, e que neste sentido Hobbes se constitui como o seu autêntico fundador.

Assim como Habermas percebe nos argumentos hobbesianos elementos 

fundacionais do liberalismo, Bobbio, ao fazer a leitura do Diálogo entre um filósofo e um

88 BOBBIO, 1995, p. 35.

89 HABERMAS, 1987a, p. 68 et seq.

90 HOBBES, 2002, p. 111 (grifo nosso).
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estudioso do Direito comum da Inglaterra, escrito por Hobbes já  na sua velhice, encontra uma 

definição de Direito como típica da concepção positivista a ser consagrada pelo Direito 

modemo. Nesta definição Hobbes afirma: “Direito é o que aquele ou aqueles que detêm o 

poder soberano ordenam a seus súditos, proclamando em público e em claras palavras que 

coisas eles podem fazer e quais não podem”.91

Conforme Bobbio, nesta definição estariam contidos dois aspectos típicos da 

concepção positivista do Direito, que seriam o formalismo e o imperativismo. No que se 

refere ao formalismo, ele diz:

Como se vê, na definição não se faz referência nem ao conteúdo, nem ao fim do Direito: 

não se define o Direito nem com referência às ações que estão disciplinadas ao conteúdo de tal 

disciplina (não se diz, por exemplo, que o Direito regulamenta as relações externas, ou as 

intersubjetivas), nem com referência aos resultados que o Direito deseja conseguir “(não se diz que ele 

é constituído pelas normas postas para realizar a paz, ou a justiça, ou o bonum commune).'1'’ Vice

versa, a definição do Direito é dada apenas com base na autoridade que põe as normas e, portanto com 

base num elemento puramente formal.92

E ao tratar do imperativismo, ele dirá: “o Direito é definido como o conjunto de 

normas com as quais o soberano ordena ou proíbe dados comportamentos aos seus súditos” . 

Bobbio percebe nesta definição hobbesiana os vínculos existentes entre uma concepção 

positivista do Direito e uma concepção absolutista do Estado.

A dessacralização da tradição jurídica significou efetivamente um “salto de 

qualidade” para a constituição do Estado civil modemo, visto que seus pressupostos racionais 

e científicos não tinham como assimilar a herança metafísico-religiosa do “amálgama 

normativo” do período greco-medieval. O que se toma problemático a partir daí é o 

surgimento de uma concepção de Direito monolítica, que o coloca numa epoché permanente, 

num estado de suspensão sem fim, retirando-o por um lado: a) de suas raízes com a polis, e 

por outro lado: b) retirando da sociedade civil, agora refém do soberano, a possibilidade da 

mesma de manter seus vínculos com a ordem normativa em suas articulações no campo da 

Política, da Moral, da Justiça, dentre tantos co-participes dos conceitos constituintes da idéia 

de um sistema jurídico comprometido com a permanente construção da democracia. Neste

91 HOBBES apud BOBBIO, 1995, p. 37
92 BOBBIO, 1995, p. 36-37 (grifo nosso).

93 Idem, ibidem, p.37. 1995*.
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sentido, deixa de existir uma razão capaz de contemplar a ordem dos cosmos e passa a existir 

uma racionalidade instauradora de uma ordem que a tudo instrumentaliza.

A ciência modema na sua determinação de produzir os seus objetos de 

conhecimento, substituindo a função contemplativa da theória grega por um “olhar” 

fundamentado numa razão técnico-científica, não só tecnifíca e instrumentaliza a criação e a 

aplicação da ordem normativa, como retira do discurso jurídico de sua base ética, visto que a 

norma formal é desprovida de fins (justiça, bem comum, Direitos humanos); como também de 

suas relações com a Política, concebida nos moldes da polis grega, posto que, a determinação 

dos rumos políticos das decisões judiciais fica limitada em suas repercussões no mundo da 

vida, ao controle do Estado e tão somente dele. E no que se refere à ciência política modema 

de inspiração nitidamente positivista:

Enquanto momento e determinação específica do desenvolvimento das 
ciências sociais, (seu) nascimento [...] se processa através do distanciamento 
dos estudos políticos da matriz tradicional do Direito (particularmente do 
Direito público).94

E com a nova característica ela pode ser definida em sentido estrito e técnico 

como correspondente “à ‘ciência empírica da política’ ou à ‘ciência da política’ tratada com 

base na metodologia das ciências empíricas mais desenvolvidas, como a física, a biologia, 

etc” .95 Alguns destes conceitos perderam o estatuto de saberes racionais, muito 

principalmente no que se refere aos princípios éticos e aos valores morais. Outros passaram a 

ser tratados e reconhecidos como objetos da razão cognitiva, apenas no âmbito das ciências 

jurídicas, da ciência política e na perspectiva das estratégias políticas do Estado.

6.2 Considerações sobre o positivismo jurídico

O positivismo jurídico tem-se constituído num tema recorrente e constantemente 

abordado a partir de uma vasta literatura que discute o Direito de modo crítico e reflexivo. 

Esta recepção ocorre muito em função dos estreitos laços que existem entre seu campo

94 BOBBIO, Norberto; Nicola Matteucci; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. Tradução Carmen C. 
Varriale et.al. 4. ed. v. 1. Brasilia: Ed. UnB, 1998, p. 165.

95 Idem, ibidem, 1998, p. 164.
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discursivo e a compreensão da formação do Estado moderno, notadamente do Estado 

Liberal96. Poder-se-ia até dizer que o advento da ordem normativa moderna encontra suas 

raízes mais profundas no processo de conhecimento racional criado pelo positivismo 

científico (a visão cientificista da ciência) em sentido estrito e, pelo positivismo jurídico (a 

filosofia do Direito, a sociologia jurídica) em sentido amplo. No campo jurídico eie 

desenvolve as mais diversas formas de apresentação, ampliando e reforçando uma idéia de 

cientificização do Direito em seus diversos momentos constitutivos, para além de uma 

ciência do Direito strido sensu. Como nos lembra Marques Neto:

Que o termo positivismo jurídico nem sempre é empregado na acepção que 
lhe atribui o positivismo filosófico de COMTE, ou o neopositivismo do 
Círculo de Viena. Ele pode indicar, por exemplo, uma ênfase conferida ao 
Direito Positivo, ou seja, ao conjunto normativo vigente, em oposição aos 
princípios ideais do Direito Natural. Neste caso, ele engloba todas aquelas 
correntes que vêem na norma jurídica o fundamento principal senão 
exclusivo do Direito. Por outro lado, ele pode designar aquelas correntes de 
pensamento que enxergam no Direito antes de tudo um fato que se gera e se 
transforma dentro do espaço social e -  o que é mais importante -  que pode 
ser captado em sua realidade objetiva, ou seja, tal qual ele efetivamente é. 
Neste caso, a expressão positivismo jurídico traduz os princípios do 
positivismo filosófico.97

O positivismo é o modelo de conhecimento mais típico da modernidade, atingindo 

as grandes esferas do saber científico que conhecemos e que afetam profundamente a própria 

organização do Estado moderno, pensado cientificamente desde Hobbes, portanto muito antes 

do mesmo ser anunciado por Comte em sua Teoria dos três Estádios. A visão “cientificista” 

do mundo elabora uma concepção de racionalidade que restringe a circulação do 

conhecimento ao âmbito de uma razão única, deixando de lado outras concepções de 

conhecimentos elaboradas no mundo vivido. De um modo geral, instaura-se um “olhar pan- 

optico” e totalitário, que denega a reflexão, que exclui todos os saberes que não cumprem o 

“ritual metodológico” prescrito no método demonstrativo afeito às ciências empíricas, 

esquecendo toda uma tradição gnoseològica. Um único método, empirico-analitico, que se

96 “As origens do Liberalismo coincidem, com a própria formação da ‘civilização moderna’ (européia), que se 
constitui na vitória do imanentismo sobre o transcendalismo, a liberdade sobre a revelação, da razão sobre a 
autoridade, da ciência sobre o mito”. “O liberalismo seria filho do Estado moderno ou, em sentido mais 
amplo, seria conseqüência ou resposta à nova estruturação oganizacional do poder”. Com estes dois pequenos 
enunciados retirados do Dicionário de Política, esclareço que a idéia de Estado Liberal a qual me remeto diz 
respeito a duas dimensões citadas e que destaco: razão e ciência e o vínculo do liberalismo com o Estado 
moderno, (textos retirados de: BOBBIO, Norberto; Nicola Matteucci; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário 
de política. Tradução Carmen C. Varriale et.al. 4. ed. v. 2. Brasilia: Ed. UnB, 1998. p. 686-705.)

97 MARQUES NETO, Agostinho Ramalho. A ciência do direito. Conceito, objeto, método. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001. [grifo do autor]



74

dissimula em muitas formas, todas desprovidas de quaisquer vínculos com as teorias do

conhecimento e de toda tradição crítico-reflexiva em nome de uma teoria das ciências, de

uma epistemologia geral.

As teorias do conhecimento convêm salientar, nunca estiveram reduzidas a uma 

mera teoria das ciências (metodologia das ciências), nem tampouco ficaram restritas aos 

procedimentos demonstrativos do método científico. De acordo com Habermas:

A teoria da ciência, que a partir da metade do século XIX assume a herança 
da teoria do conhecimento, é uma metodologia exercitada desde a auto- 
eompreensão cientificista da ciência. O <cientificismo> significa a fé da
ciência em si mesma, ou dito de outra maneira, o convencimento de que já
não se pode entender a ciência como uma forma de conhecimento possível,

98senão que devemos identificar o conhecimento com a ciência.

Tal identificação permite o surgimento de uma comunidade específica, a 

comunidade científica, apartada dos saberes constitutivos da cotidianidade, que se faz auto

referente na capacidade de criar, aplicar e falar o conhecimento científico. É nesta 

comunidade, que Weber caracteriza como típica do racionalismo ocidental, que se desenvolve 

um pensamento operacional-formal, de onde surge um tipo de racionalização que permite a 

formalização, sistematização científica e especialização profissional do saber jurídico, como 

veremos adiante." Neste sentido, passa a ser de competência exclusiva das universidades a 

formação de especialistas em Direito. Aos atores sociais resta tão somente cumprir 

“respeitosamente” e com “obediência devida”, as “verdades” oriundas do mundo positivista- 

científico. Ao salientar esta auto-referência, Habermas acrescenta:

O positivismo, que aparece em primeiro plano com Comte, utiliza os 
elementos tanto da tradição empirista como racionalista para reforçar a 
posteriori, em vez de para submeter a exame, a fé da ciência em sua própria 
validez exclusiva e para dar conta, apoiando-se nesta fé, da estrutura das 
ciências. O positivismo modemo tem cumprido com esta tarefa com notável 
sutileza e indiscutível êxito.100

Um dos êxitos do positivismo modemo ocorre no mundo jurídico, que se organiza 

em tomo de uma visão cientificista do Direito e elabora uma crença que resulta na formação 

de um senso comum teórico instalado nas diversas concepções acerca do Direito, que impede

98 HABERMAS, Jürgen. Conocimiento y  interés. Tradução Manuel Jimenéz Redondo. Buenos Aires: Taurus, 
1990. p. 11-13.

99 Esta abordagem feita por Weber, posteriormente trabalhada mais profundamente por Habermas, terá seu 
desenvolvimento nos capítulos que se seguem no presente trabalho.

100 Idem, ibidem, p. 12.
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jurista de desenvolver atitudes criticas e reflexivas que marcam a tradição gnoseológica 

clássica. A crença que se estabelece no discurso jurídico é a de que seus enunciados são 

verdadeiros, pois fundamentados cientificamente.

Quando refletimos acerca da existência de uma ciência jurídica a partir de uma 

base positivista, nos apercebemos de como esta através de seu estatuto formal se faz presente 

na formação dos juristas, enquanto fundamento da razão e da realidade do Direito, 

notadamente em suas manifestações discursivas de auto-justificação. O positivismo jurídico 

representa, assim, um espaço de interdiscursividade “cientificista” , que impregna os 

discursos, as idéias e as ações dos juristas. A visão positivista do Direito, aqui tomada 

enquanto caracterização de um sistema normativo formal, estende-se para além da produção 

racional sistêmica e atravessa todas as idéias normativas já existentes e compreendidas pelos 

atores sociais no mundo da vida. Uma das marcas do positivismo jurídico é a 

descaracterização das demais ordens normativas que foram e que são produzidas 

tradicionalmente, silenciando as normas morais, religiosas e habituais que contêm fortemente 

conteúdos normativos próximos daqueles que o sistema jurídico trata com pretensa 

exlusividade. Segundo Warat:

O positivismo pretende estabelecer critérios relevantes para a identificação e 
delimitação excludente do sistema jurídico em relação aos outros membros 
da família dos sistemas normativos. Os elementos que apontam como 
critérios são: a coerção, a existência de certas regras que indicam como a 
sanção pode ser operacionalizada [...]; o caráter monopólico da coerção por 
parte do Estado e o caráter normativamente condicionado da sucessão e das 
decisões. Surge assim, uma identidade muito peculiar entre as normas e os 
órgãos, com o que ficam à margem do sistema, o homem e seu cotidiano.101

Como os sistemas jurídicos detêm o monopólio da criação e aplicação de ações 

coercitivas, os demais sistemas deixam de gozar do estatuto de racionalidades necessárias, 

sendo conseqüentemente tomados como ineficazes e desprovidos de sentido. Warat assevera 

que:

Com efeito, para o positivismo, se as pautas não são coercitivamente 
garantidas, poderão ser livremente silenciadas e ignoradas, colocando a 
sociedade à beira da barbárie. Esta é uma tese bastante autoritária, que exclui 
a racionalidade jurídico-moral de nosso cotidiano, simplesmente porque não 
tem força para se impor.102

101 WARAT, Luis Alberto. Introdução geral ao direito. A epistemologia jurídica na Modernidade, v. 2. 
Tradução José Luis Bolzan. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris. 1995. p. 119-121.

102 Idem, ibidem, p. 122.
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Impedidos de pensar cientificamente, visto não pertencerem “desde sempre” à 

comunidade científica, os indivíduos, reproduzem incessantemente o pacto de submissão 

determinado pelo contrato originário da modernidade. Sob esta dimensão a esfera normativa 

fica cada vez mais restrita aos dispositivos reconhecidos e consagrados pelas ciências 

jurídicas, que impossibilitam qualquer experiência comunicativa e a conseqüente 

compreensão de seus fundamentos e das condições de legitimidade de suas práticas 

intervencionistas.

Assim como a recepção da Razão operada pela Modernidade, implica, por um 

lado, na redução desta mesma Razão ao plano da racionalidade técnico-instrumental -  

caracterizada por uma conduta metodológica tipicamente positivista e monológica - , 

remetendo ao obscurantismo tanto a razão prático-moral quanto a razão estético-expressiva; 

por outro lado, as ciências jurídicas positivistamente instituídas, assumem o monopólio da 

ordem normativa sob a égide técnico-operacional, criando duas conseqüências no pensamento 

moderno. Terminam assim por se distanciarem do “amálgama normativo” , rompendo os 

vínculos do Direito com seus fundamentos éticos pressupostos na tradição clássica, 

descaracterizando princípios éticos que sedimentariam os demais sistemas normativos, 

notadamente àqueles relativos à Moral.



Quarta parte

A FILOSOFIA PRÁTICA E O DIREITO MODERNO

Os Direitos humanos e o princípio da soberania do povo 
formam as idéias em cuja luz ainda é possível justificar o 
Direito moderno; e isso não é mera casualidade. Pois a essas 
idéias vêm somar-se os conteúdos que sobrevivem, de certa 
forma, depois que a substância normativa de um ethos ancorado 
em tradições metafísicas e religiosas passam pelo crivo de 
fundamentações pós-tradicionais.

(Jürgen Habermas)



7 A FORMAÇÃO DO DIREITO RACIONAL

7.1 Retomando caminhos

A filosofia prática tipifica o estudo racional e sistemático dos fundamentos da 

práxis humana. No mundo Ocidental, o pensamento clássico grego encontra a partir de 

Sócrates um solo fértil para o desenvolvimento das questões que diziam respeito à 

constituição da polis. Nesta, sob o pano de fundo da physis-nómos elabora-se o ethos, a 

morada do homem e ao mesmo tempo sua formação cultural. Neste ambiente constrói-se a 

ciência do ethos, a Ética, que atravessa a toda a práxis, na permanente ação dialética entre os 

homens uns com os outros e com a comunidade. Sendo nesta comunidade onde se manifesta o 

logos racional ao tratar da Ética, da Moral, do Direito, da Política, da justiça, da liberdade e da 

democracia. Como na physis o pensador grego encontra através da theória (razão teórica) o 

finalismo do bem (o conhecimento e a liberdade), na ciência do ethos, ou seja, na Ética o 

cidadão grego encontra a fundamentação da razão prática em suas diversas manifestações. 

Aristóteles tratou das questões normativas a partir desta tradição, e como os gregos não 

tinham o Direito como um campo do saber distinto dos demais saberes normativos, as leis e as 

constituições das cidades foram tratadas na sua filosofia prática a partir da unidade entre o 

ethos e nómos. Na tradição do pensamento grego, a analogia que se instaura entre a práxis e 

a téchne, como dupla dimensão da poiesis dispõe de dimensões distintas quanto às suas 

finalidades. Conforme Lima Vaz:

Enquanto o finalismo da téchne é orientado para a perfeição do objeto 
fabricado, o finalismo da práxis, regido pela theoria, é orientado para a 
perfeição do próprio agir, para sua arete. A verdade da theoria flui da 
necessidade inteligível do Bem. A luz desta verdade ilumina para a própria 
práxis seu horizonte último que não pode ser senão o próprio Bem 
absoluto.103

Nesta estrutura o finalismo da técnica não se interpõe frente ao finalismo da 

práxis, que tem como objetivo precípuo ser virtuosa. Portanto, em Aristóteles caracteriza-se 

uma profunda diferença entre téchne e práxis, o que deixa de ocorrer com o advento da 

Modernidade, onde o agir vincula-se ao fazer técnico, indicando assim uma ação instrumental

103 LIMA VAZ, 1988, p. 87-89.
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fundamentada numa racionalidade que toma a teoria enquanto indicador para os fins a serem 

atingidos.

O pensamento hobbesiano caminha em direção oposta a filosofia política clássica 

-  voltada para a vida virtuosa dos seus cidadãos aprofundando e radicalizando um modo de 

pensar que já  se manifestava no pensamento político de filósofos como Maquiavel e 

Moras104, consumando uma revolução no pensamento político onde já  não existe lugar para a 

filosofia prática desenvolvida pela tradição greco-medieval. A filosofia social que Hobbes 

elabora constitui-se antes de tudo numa técnica política da organização correta do Estado, sob 

a égide da matriz científica da geometria e da física de sua época. Ele afirma que a guerra 

civil só é possível em vista do desconhecimento dos homens, daquelas causas, tanto da guerra 

como da paz. Afirmará também que tais causas não foram estudadas porque faltavam métodos 

que viessem a esclarecer tais questões. Acompanhando a evolução desta argumentação, 

Habermas entende que:

Hobbes de posse do novo método, desenvolve pela primeira vez uma física 
da sociabilização. Tão logo como se tenha alcançado a intelecção na 
mecânica do estado de sociedade, podem encontrar-se as disposições 
tecnicamente indispensáveis para produzir a ordem social e política 
correta.105

Neste sentido a “ordem social e política correta” passa a depender de um sistema 

organizacional alheio a uma tradição construída pela comunidade enquanto unidade 

responsável pelos destinos da polis. Para esta “nova ordem”, um novo “estatuto formal” se 

impõe, cuja função precípua é a de elaborar técnicas cientificamente pensadas a partir da 

razão, assim definida por Hobbes:

Razão, neste sentido, nada mais é do que cálculo (isto é, adição e subtração) 
das conseqüências de nomes gerais estabelecidos para marcar e significar 
nossos pensamentos. Digo marcar quando calculamos para nós próprios, e 
significar quando demonstramos ou aprovamos nossos cálculos para os 
outros homens.106

104 Segundo Habermas, em Teoria y  Práxis, Maquiavel e Moras, cada um a seu modo, consumaram a separação 
entre a ética e a política. “Se em Maquiavel a técnica da conservação do poder é moralmente neutra, em 
Morus o é a organização da ordem social. Nenhum dos dois se ocupa de perguntas práticas, senão de 
perguntas técnicas. Projetam modelos, isto é, investigam sob condições artificiais o novo campo aberto por 
eles”. Em Maquiavel a marca de um novo comportamento político, técnico e estratégico; em Moras, a 
proposta de uma nova ordem social, uma organização da sociedade racional.

105 HABERMAS, 1987a, p. 79.

106 HOBBES, 2002, p. 39.
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Quanto mais o pensamento modemo estabelece princípios voltados para o novo 

modelo de ciências, mais distante fica a idéia de um “amálgama normativo” voltado para a 

unidade constitutiva da polis. O Estado, a Política, a Ética, passam a ser tomados no âmbito 

dos sistemas de dominação legal fundamentados racionalmente. O mundo modemo que surge 

é tipicamente contratualista, onde a “natureza das coisas” só tem sentido se existirem leis que 

sejam razoáveis e praticamente adequadas, conforme apontava Weber.

7.2 A leitura weberiana da formação do estado e do Direito modernos

A formação do Estado modemo, notadamente os estudos acerca da evolução do 

racionalismo na civilização Ocidental, marcam a obra de Max Weber. Suas pesquisas 

comparativas das grandes civilizações resultam em um mergulho no mundo Ocidental através 

de sua formação econômica, da dominação legítima do Estado, em sua crescente 

racionalização. A sociologia da religião assim como a sociologia do Direito, associadas a sua 

teoria política, procuram esclarecer o processo universal de desencantamento das imagens 

religiosas e metafísicas do mundo Ocidental e o nascimento das estmturas de consciência 

modernas. Conforme Bendix, Weber em sua sociologia do Direito apresenta: “Um exame das 

condições prévias específicas da racionalidade jurídica, (onde) o estado modemo, surgido
107destas condições prévias, é o protótipo de seu conceito de dominação legal” . Ao tratar da 

questão do Estado modemo e de sua legitimidade, Bendix esclarece que:

Weber reconhece a existência de um estado modemo, no qual uma 
comunidade reúna as seguintes características: 1) uma ordem administrativa 
e jurídica, sujeita a mudanças mediante legislação; 2) um aparato 
administrativo que maneja os assuntos oficiais segundo regulamentação 
legislativa; 3) autoridade legal sobre todas as pessoas -  que habitualmente 
obtêm sua cidadania por nascimento -  e sobre a maior parte dos atos que tem 
lugar no território de sua jurisdição; 4) legitimação para o uso da força, 
dentro de sua área, se a coação está autorizada ou prescrita pelo govemo 
legalmente constituído.108

A “ordem social e política correta” elaborada por Hobbes pressupõe a formação 

do Estado a partir da renúncia das liberdades individuais típicas do estado de natureza, para 

assim dar vida a uma força coletiva, denominada por Hobbes de “poder comum”. O Estado

107 BENDIX, Reinhard. Max Weber. Tradução Maria Antonia Oyuela de Grant. Buenos Aires: Amorrortu, 1979. 
p. 391.

108 Idem, ibidem, p. 391.
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passa a existir quando um indivíduo ou uma assembléia de indivíduos tem o direito de exercer 

legitimamente o poder de usar a força para obter a obediência dos indivíduos a um comando 

único, o comando do soberano. Portanto sua garantia está efetivada através do poder coativo 

do Estado. No que se refere a Weber, a formação do Estado está caracterizada pelo 

monopólio da força legítima, onde o tratamento desta questão refere-se ao surgimento de uma 

racionalidade jurídica que corresponde ao sistema de dominação legal, enquanto sistema de 

regras que constituem a ordem jurídica. Conforme já  foi desenvolvido em capítulo anterior, 

Hobbes atribui ao Estado a responsabilidade de preservar a paz e com isto proteger a vida dos 

indivíduos vinculados ao pacto primordial. No entanto em Weber, o que se dá é uma 

concepção formal de Estado tipicamente jurídica, sem nenhuma garantia teleológica. Bendix 

ao tratar deste tema, crucial para o pensamento weberiano, enfatiza os elementos que ali estão 

dispostos ao pensar as características essenciais do estado moderno:

Ordem legal, burocracia, jurisdição compulsiva sobre um território e 
monopolização do uso legítimo da força são as características essenciais do 
estado moderno. Na civilização ocidental os vários aspectos do estado 
moderno só foram aparecendo gradualmente, na medida em que se ia 
atribuindo legitimidade ao corpo de regras que governavam o exercício da 
autoridade.109

No pensamento greco-aristotélico as fontes do Direito resultavam dos vínculos 

entre o ethos, a polis e o nómos numa relação dialética típica da práxis, resultando daí, não 

apenas uma ação participativa dos indivíduos singulares na construção da comunidade, mas 

fundamentalmente, que as leis baseadas na tradição e na compreensão consensual de todos e 

produzidas pelo “egislador” consoante a Constituição da comunidade, fossem co-partícipes 

da construção permanente da ciência do ethos, ou seja, da Ética. Já o estado moderno 

tipificado por Weber, em sua abordagem sobre a evolução da modernidade, aponta para 

“dominação legal”110 como sua base constitutiva. Tal compreensão elimina quaisquer

109 Idem, ibidem, p. 391-392.
110 Idem, ibidem, p 395. No que se refere ao conceito de “dominação legai”, Bendix salienta algumas idéias

encadeadas por Weber, a saber:
“1. Qualquer norma pode estatuir-se como lei, reclamando e antecipando que seja obedecida por todos os que 

estão sujeitos a autoridade da comunidade política.
2. O Direito como um todo, constitui um sistema de regras abstratas, que habitualmente resultam de um 

estatuto; a administração da justiça consiste em aplicar estas regras aos casos particulares. A 
administração governamental está igualmente atada por regras do Direito, e se movimenta de acordo com 
certos principios de formulação geral, aprovados ou pelo menos aceitos.

3. As pessoas que ocupam posições de autoridade não são governantes soberanos, senão superiores que 
temporariamente exercem um cargo, em cuja virtude possuem limitada autoridade.

4. As pessoas que obedecem a autoridade legalmente constituída o fazem na condição de cidadãos, não de 
súditos, e obedecem à ‘lei’, não ao funcionário que a impõe.”

Bendix finaliza dizendo que a dominação legal é neste sentido o produto final de uma evolução de séculos
voltada para a racionalidade jurídica
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resquícios dos temas jurídicos tratados pela filosofia prática clássica. Ao discorrer sobre esta 

questão, fundamental para o estudo evolutivo do pensamento moderno, Weber afirma que:

A doutrina moderna sobre as fontes do Direito tem destruído tanto o 
conceito semi-místico do “Direito consuetudinário” que forjou a Escola 
Histórica, como a noção, igualmente histórica, de uma “vontade do 
legislador”, obtida através do processo de formação da lei [...]. O jurista não 
tem a ver com o “legislador”, senão com a “lei”. A “lei” deste modo isolada 
é encomendada para sua elaboração e aplicação ao jurista mesmo; algumas 
vezes principalmente em função da “ciência” (muitas vezes sucede assim nas 
exposições de motivos dos códigos modernos), outras, principalmente ao 
jurista prático.111

Conforme já foi apresentado, ocorre um estreito relacionamento entre a formação 

do estado moderno e seu caráter de dominação legal e a idéia de legitimidade. O sistema de 

regras que garante o exercício da autoridade forma a ordem jurídica legítima, sendo 

estabelecida uma crença na legitimidade da ordem legal onde: “As leis são legítimas se foram 

legitimamente sancionadas (mediante estatuto formalmente correto); e a sanção é legítima se 

ocorreu em conformidade com as leis que prescrevem o procedimento a ser seguido.”112

O monopólio da força, como foi visto, é fundamental para a existência do estado 

moderno. No entanto Weber acrescenta a isto o fato de esta força ser necessariamente 

legítima, ancorada numa justificação interna, ou seja, em princípios, visto que apenas a 

legitimidade possibilitará a condição duradoura e contínua do estado.

Segundo Bobbio,113 a importância do tema da legitimidade já  se apresenta em 

Weber quando o mesmo em sua tipologia das formas de governo, a constrói a partir dos 

distintos tipos históricos de legitimação do poder caracterizados por:

Três tipos puros de dominação legítima. O fundamento primário de sua 
legitimidade pode ser:

1. De caráter racional. qm  descansa na crença na legalidade de ordenações 
estatuídas e dos Direitos de mandato dos chamados por estas ordenações 
a exercer a autoridade (autoridade legal).

2. De caráter tradicional: que descansa na crença cotidiana na santidade das 
tradições que regeram desde tempos distantes e na legitimidade dos 
indicados por esta tradição para exercer a autoridade (autoridade 
tradicional).

111 WEBER, 1992, p. 654.

112 BENDIX, 1979, p. 392.

113 BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política. A filosofia política e as lições dos clássicos. Organizado por 
Michelangelo Bovero. Tradução Daniela Beccaccia Versiani. Rio de Janeiro: Campos, 2000.p. 130-155.
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3. De caráter carismático: que descansa na entrega extra-cotidiana à 
santidade, heroísmo ou exemplaridade de uma pessoa e às ordenações 
por ela criadas ou reveladas (autoridade carismática).114

Nesta concepção da tripartição weberiana das formas de poder legítimo, coloca-se 

também a abordagem acerca do poder pessoal e do poder impessoal, onde o poder legal 

caracteriza-se por sua impessoalidade à diferença do poder tradicional e do poder carismático, 

posto que esta impessoalidade diz respeito a um critério de legitimidade vinculado ao 

princípio da legalidade, princípio segundo o qual tem-se a crença de ser legítimo o poder que 

se exerça de acordo com as leis estabelecidas. Weber afirma que a dominação legal, que ele 

vincula à administração burocrática, traz consigo algumas categorias fundamentais, a saber:

1. Um exercício contínuo, sujeito a lei, de funções, dentro de
2. Uma competência, que significa:

a) um âmbito de deveres e serviços objetivamente limitado em virtude 
de uma distribuição de funções,

a) com a atribuição dos poderes necessários para sua realização, e

a) com fixação estrita dos meios coativos, eventualmente admissíveis e 
a justificativa prévia de sua aplicação.

Uma atividade estabelecida desta maneira se chama “magistratura” ou
“autoridade”.115

A dominação legal encontra de acordo com Weber, seu tipo mais puro quando é 

exercida a partir de um quadro administrativo burocrático. Para ele, a administração 

burocrática seria a forma mais racional de exercer tal tipo de dominação. E neste sentido, 

afirma que o fato do aparecimento da burocracia traz consigo o “germe do estado modemo 

ocidental”. Assim sendo a administração burocrática passa a significar a “dominação graças 

ao saber” e que este “representa seu caráter racional fundamental e específico” . Vale ressaltar 

que Weber, ao afirmar que todas as formas de organização da sociedade devem estar 

submetidas aos procedimentos burocráticos, ou seja, à dominação científico-racional da 

burocracia faz exceção ao empresário capitalista (o interessado privado de uma atividade 

lucrativa). Afirma que o mesmo se constituiria numa instância imune ou pelo menos 

relativamente imune ao domínio da burocracia. Neste quadro que configura o mundo modemo 

e que serviram para as reflexões de Weber, Bendix observa que:

114 WEBER, 1992, p. 172.

115 Idem, ibidem. Weber define o que chama de autoridade e magistratura neste contexto: “ ‘Autoridades’ neste 
sentido existem, o mesmo que no ‘estado’ e na ‘igreja’, nas grandes explorações privadas, exércitos e 
partidos. Uma ‘magistratura’ no sentido desta terminologia é o presidente eleito de uma república (ou o 
gabinete ministerial, ou os deputados por ‘eleição’.” (p, 174.)
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Algumas das causas que favoreceram o desenvolvimento da burocracia se 
referem, por força, a atributos que têm conseqüências no mundo moderno, e 
o império do Direito necessariamente afeta o funcionamento das 
organizações burocráticas, assim como a posição ocupacional de seus 
titulares.116

A racionalização do mundo Ocidental descrita por Weber e que reflete com 

bastante eloqüência grande parte da formação do Estado contemporâneo, desconsidera o 

legado da filosofia prática desenvolvida por Aristóteles no mundo grego clássico, assim como 

do pensamento medieval. As noções de polis, de societas e de civitas não encontram 

correlatos no projeto weberiano, como também não encontraram no modelo hobbesiano. O 

papel designado para o Direito na formação do estado moderno, está em Hobbes voltado para 

a formulação do contrato e para a garantia de sua realização através do Leviatã, do estado 

soberano que detêm o poder da força e conseqüentemente o poder da coação juridicamente 

garantido. Em Weber o estado se caracteriza pelo monopólio da força legítima, que determina 

o surgimento de uma racionalidade jurídica que tem sua correspondência no sistema de 

dominação legal que toma forma e sentido no interior do estado através da burocracia, 

cabendo inclusive a expansão do modelo de administração burocrática alcançar a sociedade 

como um todo. Para Hobbes, o uso legítimo da coação física tem a função precípua e 

teleológica de garantir a paz de todos, impedindo o retomo dos indivíduos ao estado de 

natureza . Para tanto, sua estratégia está fundada no conceito de razão técnica, da razão que é 

cálculo, matemática e geométricamente pensada. Para Weber, em sua compreensão formal e 

realista do estado, não há sentido teleológico no mesmo, visto que no império das leis não 

existe um fim previsível, apenas meios para que o estado possa perseguir os fins mais 

diversos.

O Estado que resulta da “construção” hobbesiana e da “compreensão” weberiana 

está fundamentado no império das leis, que institucionaliza na Modernidade a idéia do Estado 

separado da sociedade civil. Neste sentido, Bobbio procura mostrar algumas conseqüências da 

formação do Estado liberal:

Na sociedade civil, diferentemente do que ocorre no estado de natureza, de 
hobbesiana memória, os homens não estão em absoluto isolados, e muito 
menos são livres ou iguais. Não são iguais porque a divisão do trabalho deu 
origem às classes sociais; não são livres porque a classe economicamente 
dominante é a classe que detêm o poder político. A igualdade e a liberdade 
que o Estado burguês assegurou são a igualdade puramente formal (a 
chamada igualdade diante da lei) e a liberdade puramente formal (a liberdade

116 BENDIX, 1979, p. 396.
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do cidadão que não é ainda a liberdade do homem, já que o cidadão pode ser 
formalmente livre também em uma sociedade dividida em classes). O Estado 
liberal eliminou o despotismo político, mas não eliminou o despotismo na 
sociedade.117

Retomando alguns conceitos da filosofia prática desenvolvida por Aristóteles, é 

possível afirmar que a liberdade individual e a capacidade que tem o indivíduo singular de 

exercê-la em nome da autonomia, está diretamente vinculada aos princípios fundamentais de 

toda constituição que tem como meta a democracia. Conforme afirmei anteriormente, a 

construção da polis grega resulta numa idéia de homem desenvolvida numa ação coletiva 

onde a cultura e o costume dialeticamente alcançam o indivíduo, que, em sua singularidade 

incorpora hábitos e livremente busca a autodeterminação. Assim sendo, a liberdade entendida 

enquanto autonomia está, desde sempre, vinculada à ação coletiva voltada para o bem comum 

e à obediência à constituição. Convêm relembrar que esta relação dialética entre o indivíduo e 

a coletividade tem como pano de fundo o ethos, ou seja, a cultura que racionalmente elabora 

sua ciência, a Ética. No solo comum sedimentado pela Ética, emergem tanto a ordem 

normativa, quanto os temas da política, assim como as questões atinentes à justiça e à 

eqüidade.

Assim como em Aristóteles, o tema da liberdade é fundamental para a filosofia 

pura prática desenvolvida por Kant. Retomando o tema que desenvolvi no item sobre as leis 

da liberdade enquanto leis morais e leis jurídicas, pode-se observar que Kant dimensiona no 

âmbito da faculdade de desejar tanto a vontade, como o livre arbítrio e a liberdade. A 

liberdade de arbítrio estabelece uma ação comprometida com o dever e este dever vinculado 

às leis da liberdade são antes de tudo morais. Serão jurídicas se dizem respeito a uma ordem 

normativa externa, e se dizem éticas se estão referidas enquanto fundamento mesmo das 

ações vinculadas à moralidade.

Em Kant, assim como em Aristóteles, a ordem normativa oriunda do Estado, 

enquanto fundamentada de forma heterônoma, menos em Aristóteles e mais em Kant, 

pressupõe uma recepção por parte dos indivíduos singulares em sua liberdade, a partir do 

comprometimento com a comunidade política em Aristóteles, e a sociedade civil em Kant. 

Se, em Aristóteles ocorre pela construção coletiva da polis fundamentada no ethos racional, 

ou seja, na Ética, onde a liberdade enquanto autonomia é um fim alcançável; em Kant, a partir 

dos pressupostos da razão pura prática, encontram-se a legalidade e a moralidade como as

u7BOBBIO, 2000, p. 326.
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duas dimensões das leis da liberdade que se realizam através do dever, dever que já indica o 

outro, a coletividade. Em ambos, o Direito é necessário e porque não dize-lo fundamental para 

a compreensão da humanidade do homem. Direito criado a partir da politeia ou a partir do 

Estado, mas nunca fortuito nem arbitrário, nem meramente formal enquanto “poder de coação 

juridicamente garantido”, conforme Hobbes, nem o “monopólio da força legítima 

fundamentada num sistema de dominação legal” , conforme a compreensão da racionalidade 

Ocidental entendida por Weber.

Visto que as construções teóricas de Hobbes e Weber acima referidas prescindem 

da idéia da singularidade do indivíduo e da sua relação com o mundo da vida enquanto 

fundamento para a ação -  pensada enquanto práxis lingüisticamente mediatizada, na 

construção da arquitetônica jurídica -  elas não só estabelecem uma profunda e contínua 

ruptura na formação do Estado em relação à sociedade civil, como também impossibilitam a 

idéia de liberdade de fato. O conceito de liberdade que daí se segue, é o conceito de liberdade 

formal. Esta será sempre heterônoma, excluindo a priori a tensão dialética necessária para a 

construção da autonomia responsável do indivíduo singular a partir de uma “livre aceitação do 

existir e agir em comum”, fundada numa “razão do livre consenso” ; como também excluindo 

a possibilidade de que se reflita sobre o fato de que, conforme já citei:

Sendo juridicamente lícita toda ação que seja compatível com a liberdade de 
todos os demais, compete “a cada homem, em virtude de sua humanidade”, 
aquele grau de liberdade que pode coexistir com qualquer outro conforme 
uma lei geral.118

Conforme foi exposto, Weber faz uma interpretação das ordens estatais do mundo 

moderno Ocidental enquanto desdobramentos lógicos da “dominação legal” . Tal compreensão 

implica no fato da legitimidade depender da “fé na legalidade” para o exercício do poder. Esta 

fé, segundo Weber, não deve ser confundida com a fé típica da tradição ou do carisma, visto 

que a mesma está sedimentada na racionalidade característica do Direito moderno, fonte de 

legitimação do poder legal. De acordo com Habermas:

Esta tese desencadeou grande discussão. E, durante seu desenrolar, Max 
Weber introduziu um conceito positivista do Direito, segundo o qual Direito 

o é aquilo que o legislador, democraticamente legitimado ou não, estabelece
como Direito, seguindo o processo juridicamente institucionalizado 
juridicamente. Sobre esta premissa, a força legitimadora da forma jurídica 
não deriva de um possível parentesco com a moral. Isso significa que o 
Direito moderno tem que legitimar o poder exercido conforme o Direito,

118 HÕFFE, 1986, p.203.
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apoiando-se exclusivamente em qualidades formais próprias. E, para 
fundamentar essa “racionalidade”, não se pode apelar para a razão prática no 
sentido de Kant ou Aristóteles. Isso significa, para Weber, que o Direito 
dispõe de uma racionalidade própria, que não depende da moral. Aos seus 
olhos, a confusão entre moral e Direito pode, inclusive, colocar em risco a 
racionalidade do Direito e, com isso, o fundamento da legitimidade da 
dominação legal. Segundo ele, todas as correntes contemporâneas que, 
“materializam” o Direito formal burguês são vítimas dessa moralização 
fatal”.119

119 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre a facticidade e a validade, [v. 2). Tradução Flávio Beno 
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997., p. 193-194.



8 HABERMAS E O RACIONALISMO JURÍDICO

8.1 Habermas e o pensamento weberiano

A recepção de Habermas aos procedimentos interpretativo-compreensivos da 

modernidade Ocidental desenvolvida por Max Weber aparece na sua obra Teoria da ação 

Comunicativa, com referência especial à problemática da forma de racionalidade que 

determina os cânones do mundo moderno. Quanto a isto a obra weberiana oferece uma 

contribuição decisiva para a compreensão do trânsito entre o mundo clássico-medieval e as 

estruturas de consciência modernas. A tese weberiana do desencantamento das imagens 

religiosas e míticas que marcaram a pré-modemidade, em nome da racionalização social, 

implica a construção de uma nova ordem normativa, com conseqüências fundamentais para a 

filosofia prática contemporânea.

A desconstrução do “amálgama normativo”, característico do mundo greco- 

medieval, mostra uma fragmentação das ordens normativas clássicas, onde o Direito, a Ética, 

a Moral, a Política, a liberdade e a justiça, passam a ser tratados enquanto conceitos 

independentes uns dos outros. A conseqüência mais imediata deste processo para o 

pensamento Ocidental está na nítida separação imposta pela concepção do Estado Moderno, 

resultando daí um ordenamento jurídico que legitima sua “força coativa” e sua “dominação 

legal” . Como conseqüência são silenciadas as aspirações da vontade ética, Moral e Política, 

que remetem aos ideários de justiça, eqüidade, liberdade e democracia, herdadas da tradição
1 7 0que deveriam sedimentar o mundo da vida.

Esta herança de oposições que problematiza a possível realização do projeto da 

Ilustração, representa de acordo com McCarthy, o ponto mais alto dos esforços de Habermas

120 Habermas ao falar sobre o “conceito de mundo da vida”, diz: “O mundo da vida configura-se como uma rede 
ramificada de ações comunicativas que se difundem em espaços sociais e épocas históricas; e as ações 
comunicativas, não somente se alimentam das fontes das tradições culturais e das ordens legítimas, como 
também dependem das identidades de indivíduos socializados”. E adverte: “Por isso, o mundo da vida não 
pode ser tido como uma organização superdimensionada, à qual os membros se filiam, nem como uma 
associação ou liga, na qual os indivíduos se inscrevem, nem como uma coletividade que se compõe de 
membros [...] A prática comunicativa cotidiana, na qual o mundo da vida certamente está centrado, resulta 
com a mesma originariedade, do jogo entre produção cultural, integração social e socialização. A cultura, a 
sociedade e a pessoa pressupõem-se reciprocamente” (HABERMAS, 1997, p. 111-112.).
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para reconstruir uma teoria da sociedade com intenção prática. McCarthy, ao referir-se a obra 

supra-citada, diz:

Habermas nos diz que a obra se organiza em tomo de três propósitos 
relacionados entre si: 1) desenvolver um conceito de racionalidade que não 
fique atado a, nem esteja limitado por, as premissas subjetivistas e 
individualistas da filosofia e da teoria social modernas; 2) construir um 
conceito de sociedade em dois níveis, que integrem os paradigmas “sistema” 
e “mundo da vida”; e, finalmente , 3) esboçar sobre este pano de fundo uma 
teoria crítica da modernidade que analise e dê a razão de patologias desta , 
de uma maneira que contribua para uma retificação, mais que um abandono, 
do projeto da Ilustração.121

A positivação do Direito na modernidade e o conseqüente processo de autonomia 

do sistema jurídico daí resultante, é visto por Max Weber, como a realização de uma forma de 

racionalidade que permite a desvinculação do discurso jurídico das questões morais e 

políticas. Com isso, ele considera os sistemas políticos da modernidade ocidental como 

formas de “dominação legal” . Se, por um lado, tal afirmação da dominação legal, passa a 

adquirir um caráter racional, visto que a legalidade não se apóia mais na crença da tradição 

ou no carisma, por outro lado, passa a admitir a existência de uma racionalidade imanente à 

dominação legal que encontra sua legitimidade tão somente a partir do exercício de suas 

formas legais. Portanto, neste sentido, a lei, enquanto procedimento formalmente 

institucionalizado, não precisa extrair sua força legitimadora do vínculo entre ela, a Ética, a 

moralidade e a Política.

Conforme o entendimento de Habermas, a partir de tais considerações, Weber 

defende um conceito positivista de lei, o que veio a suscitar uma ampla discussão de como 

seria possível a legitimidade da norma jurídica apenas a partir de seu caráter legaliforme. Cito 

aqui Habermas:

Weber trata de reduzir a racionalização do Direito exclusivamente ao 
aspecto de racionalidade com respeito a fins e construí-la como um caso do 
todo ao da materialização da racionalidade cognitivo instrumental na 
economia e na administração estatal. Isto o consegue a custo de uma 
reinterpretação e redução empiristas da problemática da legitimação e de 
uma desconexão categorial do sistema político a respeito das formas de 
racionalidade prático-moral: Weber recorta também a problemática da 
tomada de decisões coletivas para reduzi-las a processos de consecução do 
poder e competência pelo poder.122

121 McCARTHY, Thomas. La Teoria Crítica de Jürgen Habermas. Tradução Manuel Jimenéz Redondo. 
Madrid: Tecnos, 1987. p. 446.

122 HABERMAS, 1987b, p. 330.
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A autonomia do sistema jurídico, entendida enquanto autonomia do Direito 

diante da Moral, implica também na autonomia do Direito face à Política, resultando, segundo 

Habermas, num mal entendimento do que seja a sociedade contemporânea. O fato de o 

Direito haver se constituído na modernidade sob os alicerces da racionalidade instrumental e, 

portanto livre de sua herança religioso-metafísica, não implica necessariamente na ruptura de 

suas relações internas com a Moral e a Política, principalmente quando se efetiva a 

constituição do Estado de Direito com todas as implicações daí resultantes.

O surgimento do Estado de Direito aponta para o estreitamento das relações entre 

as instituições jurídicas e a sociedade. Questões tais como os Direitos individuais, a justiça e a 

dominação legítima, assumem novas formas, assim como sua legitimidade junto aos 

indivíduos e as diversas instituições. Um exemplo que bem ilustra o surgimento do Estado de 

Direito diz respeito a uma nova compreensão da cidadania, onde a ordem jurídica relativa às 

garantias de vida, da liberdade e da propriedade ganham um novo estatuto. A ordem jurídica 

no mundo modemo apreende tais dimensões como objetos de reconhecimento e de proteção. 

Entende Habermas, que neste dimensão histórica que aos poucos foi se impondo, ficou difícil 

justificar o Direito modemo, distanciando o mesmo de uma sociedade de alta complexidade e 

de mudanças aceleradas, como também desvinculado da Moral e da Política; inclusive 

porque um dos aspectos típicos da história do Direito diz respeito a sua complementariedade 

com a Moral e com a Política.

Em sua reconstrução da tradição jurídica ocidental, Habermas se apercebe que o 

Direito positivo ao impor-se diante da tradição jurídica clássica procura manter desta um de 

seus aspectos basilares, a garantia transcendental da validade jurídica. Esta fica reforçada por 

um sistema jurídico separado da Política e da Moral, com a jurisprudência ou a administração 

da justiça como núcleo institucional de controle do discurso jurídico. No entanto, o Direito 

tradicional e o Direito modemo, em suas respectivas evoluções históricas, contrariam a 

compreensão absoluta desta tese que supõe um discurso jurídico descomprometido com os
• • • 123eventos morais e políticos e alheio ao tema da legitimidade (cfí).

A este respeito, no que se refere à eficácia legitimadora da legalidade, afirma

Habermas:

123 HABERMAS, 1997, p. 230-240.
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[...] podemos constatar que as qualidades formais do Direito, pesquisadas 
por Weber, sob condições sociais especiais, só poderiam ter garantido a 
legitimidade da legalidade na medida em que se tivessem comprovado como 
“racionais” num sentido prático-moral. Weber não reconheceu esse núcleo 
moral do Direito formal burguês enquanto tal, porque ele sempre entendeu 
as idéias morais como orientações valorativas subjetivas; os valores eram 
tidos como conteúdos não racionalizáveis, inconciliáveis com o caráter 
formal do Direito. Ele não fez distinção entre valores, que, no interior de 
determinadas tradições e formas culturais de vida, se recomendam como 
mais importantes que outros valores, e a validade deontológica de normas 
que obrigam indistintamente todos os destinatários. Ele não introduziu uma 
linha demarcatória entre os variados conteúdos valorativos concorrentes e o 
aspecto formal da obrigatoriedade ou validade das normas, a qual não varia 
com o conteúdo das normas. Numa palavra, ele não levou a sério o 
formalismo ético.124

Retomando outras questões relativas à compreensão do Direito na modernidade, 

Habermas propõe um procedimento reconstrutivo do papel do Direito moderno nas diversas 

esferas da ação social, abordando as formas discursivas que repensam suas dimensões legais e 

legítimas e que são estabelecidas nas relações sociais. Os problemas relativos à legitimidade 

das normas jurídicas tomam-se evidentes ao levar-se em consideração os postulados

weberianos acerca do Direito modemo, restritos ao âmbito da racionalidade instrumental e

assim desvinculado da racionalidade prático moral. Em outras palavras, numa separação entre 

a legalidade e a moralidade. Tal consideração constitui-se em um problema quando a 

legalidade em seu conjunto necessita de uma justificação prática, ou seja, cria-se uma esfera 

do Direito moralmente neutra, mas que exige dos sujeitos a disponibilidade de obedecer à lei. 

A idéia weberiana que associa conceitualmente o Direito modemo e a dominação legal sem 

desenvolver qualquer justificativa, constitui-se para Habermas, como algo insustentável. 

Insiste ele, na necessidade de um entrelaçamento simultâneo entre o Direito e a Moral como 

condição básica para a realização do projeto emancipatório, fundamental à própria 

modernidade.

A abordagem da sociologia do Direito de Max Weber coloca como um dos 

elementos fundamentais de discussão o conceito de racionalidade tal como é desenvolvido por 

ele em sua compreensão da modernidade. Habermas salienta a importância das questões 

relativas ao Direito e a seus vínculos com a racionalidade prático-moral e os seus 

desdobramentos possíveis no debate ético. Dai a necessidade de superação dos limites 

pensados por Weber ao tratar o conceito de racionalidade unicamente em sua dimensão 

instrumental e estratégica. Neste sentido, as formas discursivas que repensam as práticas

124 Idem, ibidem, 1997, p. 200-201.
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teóricas do Direito, tanto no âmbito de sua legalidade, como no âmbito de sua legitimidade, 

são estabelecidas nas relações sociais que se dão no mundo da vida e que assumem 

caracteristicamente a forma de ação comunicativa; um processo interativo e lingüisticamente 

mediatizado, através qual os agentes sociais coordenam seus projetos de ação e organizam 

suas ligações recíprocas.

Reportando-me ao trabalho desenvolvido por Gallupo125, ao tratar da Teoria do 

Agir Comunicativo, ele expõe como na compreensão de Habermas, a linguagem cumpre o 

papel precípuo de exercer a “função de produzir a integração social” , graças ao fato de 

constituir-se como “o único meio apto para coordenar, de maneira estável e legítima, os 

planos individuais de ação”. Esta abordagem remete ao modo como Habermas articula o tema 

da comunicação e conseqüentemente de como os enunciados proferidos indicam os tipos de 

pretensão de validade, a saber: as pretensões de verdade, de correção normativa e de
1 9 fkveracidade que são apresentadas no plano ilocucionário da comunicação.

Assim, Habermas apresenta alguns desdobramentos relativos à racionalidade 

prática e que ocorrem na comunicação normal. Esta pressupõe três pretensões de validade 

conforme mencionado acima, que se coordenam nos três “mundos” que vivemos, a saber: o 

mundo objetivo das coisas, que é compartilhado por todos os seres de existência natural, que é 

o mundo da ciência, ao qual cabem pretensões de verdade; o mundo social das normas e 

instituições, que é compartilhado por todos os seres racionais, sendo o mundo da Moral e do 

Direito, vinculado às pretensões de justiça, e o mundo subjetivo das vivências, que é o mundo 

da arte e da expressão de sentimentos e emoções, ao qual se vinculam pretensões de 

veracidade. Posto deste modo, evita-se uma solução de continuidade, posta pela tradição 

moderna, que tem em Weber uma de suas expressões mais significativas, entre a razão e a 

sociedade, entre a moralidade objetiva e a moralidade subjetiva, apontando para o processo 

discursivo que encontra seu sentido mais eloqüente no mundo da vida.

Assim, Habermas consegue, através desta releitura da teoria dos atos de fala que 

fundamentam a sua Teoria do Agir Comunicativo, tirar conseqüências para uma teoria do 

Direito, mormente quando coloca no plano do mundo intersubjetivo, que comporta as

125 GALUPPO, 2002, p. 117-133.

126 Os atos de linguagem performativos, de acordo a tradição da fdosofia da linguagem ordinária na linha de 
Wittgenstein, Austin e Searle, implicam a idéia de que a linguagem enquanto ação traz consigo conteúdos 
locucionários (mensagem emanada sintática e semanticamente); ilocucionários (nível pragmático da 
comunicação) e perlocucionários (produzem um efeito pelo fato de dizer).
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dimensões da Moral e do Direito, posto ser o mundo compartilhado por todos os seres 

racionais, onde elas efetivamente se realizam.

8.2 Crítica Habermasiana à teoria da racionalização do Direito

Max Weber pode ser considerado como responsável por um conceito de 

racionalismo que foi configurado como um “racionalismo específico e peculiar da cultura 

ocidental” . Seu conceito de racionalidade implica numa idéia de razão científica e técnica 

que se distancia deliberadamente das questões relativas aos valores. Isto implica que, nos 

alicerces da economia capitalista, no estado constitucional, na administração pública, nas 

organizações sociais e na ética profissional, ocorre uma única forma de racionalidade, a 

racionalidade instrumental com respeito a fins.

A Razão que é própria da cultura ocidental moderna é no seu entendimento, um 

conceito científico com vistas a explicações históricas e sociológicas, nunca com pretensões 

normativas ou valorativas. Neste sentido, o conceito histórico de racionalidade diz respeito a 

uma sociedade específica, cuja capacidade de organização toma possível calcular a realização 

de seus fins, a partir da transformação do natural e do socialmente existente em meios 

controláveis e previsíveis. É uma racionalidade que calcula e controla a ação social.

Retomando a questão do Direito, entende Habermas que “na teoria da 

racionalização de Weber a evolução do Direito ocupa um posto tão destacado como 

ambíguo”.127 Embora salientando a contribuição weberiana para a compreensão sociológica 

do Direito, ele procura estabelecer uma superação crítica de alguns paradoxos não 

esclarecidos no discurso weberiano. Salienta Habermas que:

A ambigüidade da racionalização do Direito consiste em que este faz parecer 
simultaneamente possíveis tanto a institucionalização da ação econômica e 
administrativa racionais-com-respeito-a-fms, como a separação dos sub
sistemas de “ação-racional-com-respeito-a-fins” de seus fundamentos

r . . 1 9Qpraticos-morais.

127 HABERMAS, 1987a, p. 316.

128 Idem, ibidem, 1987b, p. 316.
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Visando uma melhor compreensão de tais pressupostos, sua análise se 

encaminha para os principais componentes do diagnóstico weberiano do nosso tempo, ou seja, 

ao processo histórico de desencantamento do mundo (separação das visões metafísicas e 

religiosas do mundo) e que resulta na modernidade.

As conseqüências advindas do desenvolvimento da sociedade capitalista, muito 

principalmente no que se refere à diferenciação das esferas culturais de valor autônomas, 

implicam para Weber, numa apreciação do Direito modemo, como uma materialização 

institucional da racionalidade cognitivo-instrumental, independente das orientações prático- 

morais e das orientações estético-expressivas. Ele postula para o desenvolvimento do Direito 

na modernidade, um papel exclusivamente lógico-formal, fundado em técnicas racionais que 

garantam seu procedimento. O que resulta em posicionamentos que sistematicamente isolam 

o Direito das demais esferas de ação social. Isto porque, no seu entendimento:

A precisão jurídica do trabalho é rebaixada quando em lugar de conceitos 
jurídicos se fazem intervir nos considerandos das sentenças considerações 
sociológicas, éticas ou econômicas. O movimento é, em resumo, uma das 
reações características contra o domínio da especialização e do racionalismo, 
que indubitavelmente é o verdadeiro pai daquela.129

Reforça Weber que o Direito não mais pode correr o risco de um retrocesso a 

etapas anteriores, notadamente irracionais, quando já  suas funções frente à ordenação de 

outros sub-sistemas de dominação, ou seja, a economia e a administração, se fundam em 

estratos pós-tradicionais. Habermas, percebe neste posicionamento um grave equívoco, 

afirmando que:

Weber não distingue o suficiente, entre os conteúdos particulares de valor da 
tradição cultural e os critérios universais de valor sob os quais os 
componentes cognitivos, normativos e expressivos da cultura se 
independentizam em esferas de valor distintas e constituem complexos de 
racionalidade detidos cada um a sua própria lógica.130

O processo de racionalização remete às distintas estruturas cognitivas, ao desafio 

de que na prática comunicativa cotidiana, possam ser estabelecidos os nexos necessários para 

que os indivíduos possam passar de um complexo de racionalidade a outro.

A modernidade, conforme Weber, ao passar pelos processos de desencantamento 

e racionalização, separa de forma radical o mundo objetivo, o mundo social e o mundo

129 WEBER, 1992, p. 659.

130 HABERMAS, 1987b, p. 325.
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subjetivo, perdendo-se conseqüentemente o conceito unitário de Razão, ou seja, a 

coordenação entre as três esferas do mundo. Porquanto, diante de sua legalidade própria, a 

modernidade impossibilita a unificação ética do mundo a partir do surgimento de éticas 

fundamentadas na pluralidade de valores; como também enfatiza a predominância da esfera 

de valor cognitiva da ciência face as demais esferas valorativas. Conseqüentemente, tal 

interpretação implica numa leitura que afirma a evolução da sociedade capitalista desde o 

ponto de vista do sistema de institucionalização de orientações de ações-racionais-com- 

respeito-a-fins. Aclarando mais ainda a posição weberiana, a contribuição do Direito 

moderno, se constitui em grande parte como veículo da racionalidade cognitivo-instrumental 

institucionalizada na Economia e no Estado. Conforme ainda Weber, o nascimento das 

sociedades modernas tem na “racionalidade ocidental” um conceito histórico fundamental, 

tanto para constatar os processos sociais de seu surgimento, como também para a garantia das 

regulamentações dos processos sociais daí resultantes. Tal conceito de racionalidade, 

construído a partir do capitalismo ocidental e do Estado constitucional, tem a pretensão de 

instituir o sentido unilateral e fundante da sociabilidade ocidental moderna. Desta forma a 

dinâmica do crescimento capitalista obriga outros âmbitos da existência a subsumirem-se às 

formas de racionalidade econômica e administrativa, cujo resultado é a burocratização e 

modernização do mundo, conforme enfatizado acima. Com isto, entende Weber em seu 

diagnóstico da Modernidade, o predomínio desta burocratização nos diversos âmbitos da vida 

societária.

Conforme Habermas, Weber ao estudar as propriedades formais da racionalidade 

toma como fios condutores os sistemas culturais do saber segundo a dinâmica deste processo, 

por um lado, desde o ponto de vista do saber teórico-empírico, e por outro, do saber prático- 

moral e prático-estético. Assim sendo, as estruturas modernas da consciência se organizam 

desde o plano da cultura, ao plano dos sistemas da personalidade em termos típicos-ideais, 

incorporando-se aos tipos de ação-racional-com-respeito-a-valores e simultaneamente 

racional-com-respeito-a-fins, que encontram sua expressão no modo metódico de vida. 

Resultando daí, uma nítida separação entre uma ética da responsabilidade e uma ética de 

princípios.

Com relação à predominância deste tipo complexo de ação, Habermas 

compreende que o mesmo, à diferença do que pensa Weber, pode ser considerado a partir de 

três aspectos distintos da racionalidade: segundo a racionalidade instrumental; segundo a 

racionalidade estratégica e segundo a racionalidade normativa. Para tanto, esclarece que:
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Através das técnicas e estratégias, penetra na ação racional-com-respeito-a- 
fins um saber teórico-empírico, e através das competências e motivos da 
ação penetra na ação-racional-com-respeito-a-valores, tanto um saber 
prático-moral, como um saber prático-estético131.

A partir de tais indicadores bastante elucidativos, Habermas reconstrói o conceito 

unitário de racionalidade, preservando o conceito de Razão a partir da esfera prática e 

criticando alguns aspectos paradoxais do conceito weberiano de racionalidade. Esta 

problemática, é esclarecida por ele, ao afirmar:

No plano do sistema da personalidade os diversos elementos da 
racionalidade podem condensar-se num único complexo de estruturas de 
ação. Porém, curiosamente, no plano dos sub-sistemas que são a economia, a 
política e o Direito só poderiam ter efeitos formadores de estruturas (se nos 
detemos ao que diz Weber) os aspectos de racionalidade da ação-racional- 
com-respeito-fins, porém não os da ação-racional-com-respeito-a-valores. 
Pois Weber concebe a racionalização social destas esferas de valor do 
seguinte modo: as estruturas modernas da consciência penetram no sistema 
social através de uma institucionalização (diferenciada conforme as classes 
de problemas) da ação-racional-com-respeito-a-fins. Com a racionalização 
destes sistemas o racionalismo ocidental penetra no plano das instituições. 
Lendo a sociologia econômica, a sociologia do Estado e a sociologia do 
Direito de Weber apenas se pode escapar à impressão de que, nas sociedades 
modernas, os processos de racionalização só afetam ao saber teórico- 
empírico e aos aspectos instrumentais e estratégicos da racionalidade da 
ação, enquanto que a racionalidade prática não seria autônoma, ou seja, não 
poderia institucionalizar-se de forma que lograsse manter a lógica interna 
específica de um subsistema autônomo.132

8.3 A racionalização social e a institucionalização da racionalidade instrumental

A partir dos pontos de vista desenvolvidos por Habermas, toma-se possível a 

percepção de dois aspectos fundamentais para a compreensão do conceito de racionalidade 

desenvolvido por Weber, com suas devidas implicações, sobretudo para o fortalecimento do 

entendimento do Direito moderno nos seus desdobramentos prático-morais:

131 HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo. Tradução Guido A. de Almeida. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989. p. 377.

132 HABERMAS, Jürgen. El discurso filosófico de la Modernidad. Tradução Manuel Jimenéz Redondo. Buenos 
Aires: Taurus Ediciones, 1989. p. 377-378. [grifo autor]
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a) Primeiro, toma-se transparente o fato de Weber delimitar o conceito 

de racionalização social apenas ao âmbito da institucionalização da 

racionalidade-com-respeito-a-fins, portanto a racionalização social 

passa a ser identificada com o crescimento da racionalidade 

instrumental e estratégica dos contextos de ação. Isto resulta numa 

descaracterização da racionalidade prática e conseqüentemente das 

esferas prático-moral e estético-expressiva. Não há como se 

estabelecer um tráfego interativo entre o subsistema racional-com- 

respeito-a-fins e o subsistema racional-com-respeito-a-valores; 

Segundo, a racionalidade cognitivo-instrumental cumpre o papel de 

colonizar o mundo da vida, que, conseqüentemente, perde sua 

autonomia enquanto subsistema racional. Especificamente, no que 

se refere ao Direito, o mesmo ficaria limitado ao modelo da 

racionalidade estratégica dos sujeitos jurídicos (operadores do 

Direito) que atuam de forma racional com respeito a fins, num 

âmbito de ação eticamente neutralizado;

b) Ao apresentar a sistemática jurídica como característica essencial 

da racionalidade do Direito moderno, Weber aponta os limites do 

mesmo, no âmbito restrito dos profissionais do Direito. No tocante 

a isto, dirá Habermas:

O Direito moderno é assinaladamente um Direito de juristas. Com o juiz de 
formação jurídica e com os funcionários especializados, a administração da 
justiça e a administração pública se profissionalizam. Não só a aplicação da 
lei, também a criação do Direito fica cada vez mais ligada a procedimentos 
de tipo formal e com isto à competência profissional dos juristas.133

Enfatiza ainda Habermas, que três características formais são materializadas como 

as estruturas da consciência moderna do sistema jurídico. Por sua vez, as mesmas se referem 

ao modo de validez do Direito, ao modo de criação do Direito, aos critérios de punibilidade e 

ao modo de sanção e ao tipo de organização da ação jurídica. Seriam elas:

Positividade. O Direito modemo se rege como um Direito positivamente 
estatuído. Não se forma por interpretação de tradições sagradas e 
reconhecidas, senão que expressa melhor a vontade de um legislador 
soberano, que, fazendo uso do meio de organização que é o Direito, regula 
convencionalmente situações sociais.

133 HABERMAS, 1987b, p. 332.
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Legalidade. O Direito moderno não supõe às pessoas jurídicas nenhuma 
classe de motivação ética, fora de uma obediência geral ao Direito; protege 
suas inclinações privadas dentro dos limites sancionados. Não se sancionam 
as más intenções, senão as ações que se desviam das normas (o que supõe as 
categorias de responsabilidade e de culpa).

Formalismo. O Direito moderno define âmbitos em que as pessoas privadas 
podem exercer legitimamente seu arbítrio. Supõe-se a liberdade de arbítrio 
das pessoas jurídicas em um âmbito eticamente neutralizado, de ações que 
são privadas, que porém levam juntas conseqüências jurídicas. O comércio 
jurídico privado pode assim ficar regulado negativamente por via de 
restrição das faculdades reconhecidas em princípio (e não por via de 
regulação positiva mediante deveres e mandatos materiais concretos. Neste 
âmbito está permitido tudo aquilo que não esteja juridicamente proibido.134

Ao seguir os princípios de racionalização do Direito moderno desenvolvidos por 

Weber e que levam às características formais do mesmo acima apresentadas, a pretensão de 

Habermas é de mostrar que esta abordagem traz consigo o pressuposto de que “todas as 

pessoas jurídicas fazem uso de sua autonomia de modo racional com respeito a fins,”135 ou 

seja, que ajem sempre estrategicamente através de uma obediência conveniente, 

despreocupadas da dimensão ética de suas decisões e tomando-as enquanto atendam aos seus 

próprios interesses, em detrimento dos demais. Neste sentido, Weber substitui a validez 

consensual da tradição ética do Direito natural por uma validez consensual de tipo racional 

(decisionismo), abrindo mão à qualquer tipo de fundamentação.Conforme Habermas, os 

postulados weberianos acerca das características formais do Direito moderno, o afirmam 

como meio de organização dos sub-sistemas de ação racional com respeito a fins, de tal modo 

que a racionalização do Direito limite-se, de maneira extremamente positivista, a considerar 

exclusivamente seu aspecto cognitivo-instrumental (princípio de positivação), 

desconsiderando seu aspecto prático-moral (principio de fundamentação). Mas é importante 

salientar, conforme Habermas, que nem por isto o Direito moderno prescinde de 

fundamentação para legitimar seus atos legais. Ele demonstra claramente que nas 

constituições burguesas sempre estão não só colocados os Direitos fundamentais, como 

também o princípio da soberania popular, o que implica uma compreensão democrática das

decisões tomadas coletivamente como expressão de uma justificação do Direito, segundo ele,
1estruturalmente necessária.

134 HABERMAS, 1987b, p. 336.

135 Idem, ibidem, 1987b, p. 337.

136 Idem, ibidem, 1987b, p. 338-350.
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8.4 A colonização legal do mundo da vida

Face à importância que toma no discurso weberiano a separação necessária da 

racionalidade formal frente à racionalidade material, toma-se necessário retomar algumas 

questões. Ao ser admitida a distinção de tais esferas, que se organizam em tomo dos sistemas 

culturais de ação, como no caso da ciência, do Direito e da arte, necessariamente não se está 

estabelecendo formas criteriosas de supremacia desta racionalidade face aquela, nem 

tampouco sendo estabelecido um conflito entre ordens de vida irreconciliáveis. Quanto a este 

tema, Habermas comenta:

Os processos de racionalização que partem dos três complexos universais de 
racionalidade significam uma materialização de distintas estruturas 
cognitivas que em todo caso colocam o problema de onde por na prática
comunicativa cotidiana os pontos de conexão entre estas, para que os
indivíduos, em suas orientações de ação, possam passar de um complexo de 
racionalidade a outro.137

Enfatizar esta questão significa uma forma de discutir o problema da colonização 

do mundo da vida, a partir de sistemas que se auto-regulam indiferentes aos seus

procedimentos racionais característicos, onde a racionalidade cognitivo-instrumental tenta 

submeter ao seu universo paradigmático, tanto a racionalidade prático-moral como a 

racionalidade estético-expressiva. Isto porque, na ótica weberiana, a racionalização fica 

restrita à área da racionalidade instrumental. Neste sentido, para Weber, o “desencantamento” 

do mundo pressupõe a tese da “tecnificação” e “instrumentalização” da estrutura societária.

Retomando o campo específico da compreensão do Direito através da ótica 

weberiana, tem-se seu âmbito concebido segundo um modelo que é suscetível de

racionalização formal, ou seja, de racionalização na perspectiva das relações meios-fins. 

Weber, ao considerar a racionalidade dos sistemas de ação apenas sob a égide do complexo de 

racionalidade cognitivo-instrumental, consegue distanciar o sistema jurídico de uma ordem da 

vida, que é submetida às formas de racionalidade prático-moral. Isto através de uma 

reinterpretação e redução empiristas da problemática da legitimação e de uma desconexão 

categorial do sistema político a respeito das formas de racionalidade prático-moral, como bem 

o salienta Habermas.

137 Idem. Ibidem, 1987b, p. 325.
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Conforme foi desenvolvido anteriormente, Weber destaca as características 

estruturais da positividade, legalidade e formalismo do Direito, sistematizadas por 

especialistas e com a positividade das normas estatuídas. E com isto o toma auto-suficiente no 

que se refere à sua fundamentação. Portanto, o Direito é assumido como um meio de 

organização desenvolvido no plano da ação racional com respeito a fins, sem nenhuma 

vinculação com a racionalidade prático-moral. Resta, no entanto, uma questão básica que é 

levantada por Habermas ao analisar tais aspectos da sociologia do Direito de Weber: aquela 

que questiona a sustentação da dominação legal, sem estabelecer os seus fundamentos, ou 

seja: como pode ser legitimada a dominação legal? O posicionamento de Weber para resolver 

esta questão está na legitimação mediante procedimentos. Conforme Habermas:

Legitimação mediante procedimento não significa aqui que se recorra às 
condições formais de justificação prático-moral das normas jurídicas, senão 
a observância das regras procedimentais estabelecidas para a criação, 
interpretação e aplicação do Direito.138

Em Economia e Sociedade, Weber afirma que a legitimidade da dominação legal 

se estabelece a partir do princípio da fé na legalidade (decisionismo), que ele considera a 

forma de legitimidade mais corrente e que traduz a submissão às normas que têm sido 

estatuídas de modo formalmente correto e por via ordinária. Portanto, legitimação mediante 

procedimento e fé na legalidade, passam a ser elementos constitutivos fundamentais às teses 

weberianas que desvinculam as questões relativas ao binômio legalidade-legitimidade do 

Direito do âmbito da racionalidade prático-moral. Por outro lado, Habermas questiona a 

legitimidade da dominação legal fundada na fé na legalidade, com o seguinte argumento:

Se a legalidade não significa outra coisa que concordância com uma ordem 
jurídica fáticamente vigente, e se esta, como Direito estatuído que por sua 
vez é, não resulta a uma justificação prático-moral, então não fica claro de 
onde extrai a fé na legalidade sua força legitimadora. A fé na legalidade só 
pode criar legitimidade se supõe já a legitimidade da ordem jurídica que 
determina que é legal. Não há maneira de romper este círculo.139.

Diante de tal quadro, o Direito fica definitivamente desligada da esfera de valor 

prático-moral e os atores sociais passam a serem submetidos à uma dominação legal fundada 

em pressupostos racionais só acessíveis ao universo dos “notáveis”, ou seja dos juristas, 

herdeiros “naturais” dos discursos jurídicos. Finalmente considera Weber que a exigência de

138 Idem, ibidem, 1987b, p. 342.

139 Idem, ibidem, 1987b, p. 343.
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um Direito social, fundamentado numa racionalização material, constitui-se, na exigência de 

um Direito social baseado em patéticos ou comoventes postulados éticos -  tais como a 

“justiça”, a “dignidade humana” .

Levando em consideração que o Direito moderno articula-se fundamentalmente 

em esferas de valor dimensionadas tão somente no plano da racionalidade instrumental e 

direcionadas para as ações instrumentais com respeito a fins, toma-se possível, conforme 

Habermas, admitir a possibilidade da juridificação do cotidiano. Tal forma de controle do 

mundo da vida tende a agudizar-se na medida em que a economia e o estado penetram como 

meios monetários e burocráticos na reprodução simbólica deste mesmo mundo. Entende 

Habermas que a juridificação constitui-se num processo que tem acompanhado a sociedade 

civil desde suas origens:

A juridificação (Verrechtlichung) se refere, dito em termos muito gerais, à 
tendência que se observa nas sociedades modernas a um aumento do Direito 
escrito. Nesta tendência podemos distinguir entre a extensão do Direito, quer 
dizer, a regulação jurídica de novos assuntos sociais regulados até o 
momento de maneira informal, e o adensamento do Direito, quer dizer, a 
fragmentação de uma matéria jurídica global em várias matérias 
particulares.140

140 HABERMAS, 1987b, p. 504. v. 2. [grifo do autor]



9 DO DIREITO RACIONAL PARA O ESTADO DE DIREITO

9.1 A idéia da autonomia e a questão da legitimidade das normas jurídicas

Na medida em que os processos de integração social que ocorrem segundo 

valores, normas e processos de entendimento, devidamente tipificados no âmbito do mundo 

da vida, são submetidos ao meio de controle “Direito”, a socialização ocorre de maneira 

disfuncional, tomando a sociedade civil cada vez mais colonizada pelos imperativos 

sistêmicos dos sub-sistemas “Economia” e “Administração” . Nesta composição estrutural, o 

Estado modemo assume a condição de legislador soberano, constituindo-se assim como a 

única fonte do Direito. Desta feita, o Direito está limitado a cumprir o papel de mero meio de 

organização, perdendo seus vínculos com os postulados éticos, morais e políticos que 

orientam ideais como o de liberdade e de justiça. A este respeito Habermas afirma que:

A partir do momento em que a validade do Direito é desligada dos aspectos 
da justiça, que ultrapassa as decisões do legislador, a identidade do Direito 
toma-se extremamente difusa. Pois neste caso, desaparecem os pontos de 
vista legitimadores, sob os quais o sistema jurídico poderia ser configurado 
para manter determinada estrutura do médium do Direito.141

O desafio que se põe face ao necessário resgate do Direito para um sistema de 

ordens normativas que reafirme a tradição da “filosofia prática”, supões antes de tudo seu 

deslocamento para além da área de domínio pleno do Estado modemo enquanto “legislador 

soberano”. Isto não implica que o Direito abandone seu caráter sistêmico, mas, que ao mesmo 

tempo não se coloque unicamente limites típicos da tradição positivista e que resultam numa 

visão “cientificista” e “estatizante” de si mesmo. Para tanto, o Direito tem que estender sua 

“autonomia” para além da mera “autonomia sistêmica”, ele tem que garantir suas raízes nos 

fundamentos da formação ética do mundo Ocidental, de onde ele emergiu enquanto princípio 

de regulamentação normativa, dentre outros princípios normativos. Os caminhos de sua 

permanente pretensão de validade não serão realizáveis, caso se opte pela pretensão de 

validade baseada unicamente no princípio da normatização.

A integração social foi marcada na modernidade Ocidental pela força coativa do 

Direito enquanto médium característico dos sub-sistemas da economia e da administração. O

141 Habermas, Jürgen. Direito e democracia: entre a facticidade e a validade, v. 1. Tradução Flávio Beno 
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. p. 237. 1997. [grifo do autor]
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Estado de Direito por força do pacto hobbesiano ou por força da dominação legal descrita por 

Weber, assegurava uma coesão entre os indivíduos, mediatizada e estabilizada pelo Direito 

positivo. A racionalização progressiva do mundo Ocidental e a conseqüente racionalização do 

Direito, que por sua vez estendeu sua força de dominação legal, pressupondo inclusive uma 

dominação legítima do mundo da vida, estabeleceu uma ordem social aparentemente não 

conflituosa com esta ordem de dominação legaliforme. A condição de legitimidade da 

legalidade do Direito não tinha como ser contestada pelos atores sociais face a nítida e forte 

separação entre o Estado e a sociedade civil, numa relação fundamentada por uma 

racionalidade cognitivo-instrumental associada à ordem normativa. As características formais

do Direito (positividade, legalidade e formalismo), conforme foram desenvolvidas

anteriormente, indicam a pretensão um sistema de ação onde todos atuariam estrategicamente 

a partir de uma autonomia sedimentada de modo racional com respeito a fins.

Na perspectiva desta interpretação enraizada na herança weberiana, o modo de 

validade do Direito, é plenamente realizável por suas características formais manifestas 

impositivamente, ficando o “império da lei” desobrigado de qualquer justificação frente o 

mundo da vida, restando tão somente a manutenção do princípio da positividade, restrito ao 

atendimento de suas características formais, amplamente desenvolvidas neste trabalho.

O campo estrutural sob o qual emergem não só uma nova compreensão de Estado, 

no caso, o Estado Democrático de Direito, como também novas formas de integração social, 

não encontram mais no modo de interpretação weberiano o paradigma que abrigue respostas 

adequadas aos grandes temas que passaram a ser levantados, notadamente no que diz respeito 

aos problemas de fundamentação da dominação legal. Neste contexto, diz Habermas:

A separação com que o Direito moderno opera entre a moralidade e a
legalidade traz consigo o problema que agora é do âmbito da legalidade em
seu conjunto o que faz ser necessário uma justificação prática. A esfera do 
Direito, moralmente neutra, porém que por sua vez exige dos sujeitos a 
disposição de obedecer à lei, remete a uma moral baseada, por sua vez, em 
princípios.142

A este modelo de dominação legal, seguem-se os enunciados do pensamento 

jurídico modemo de inspiração positivista, onde os Direitos subjetivos, ou seja, aqueles 

Direitos que deveriam ser fundamentados na liberdade da vontade - que teve como: “força 

legitimadora o laço que Kant, com o auxílio do princípio do Direito, estabelecera entre a

142 HABERMAS, 1987b, p. 338.
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liberdade de arbítrio e a vontade autônoma de pessoa -  ” 143, de acordo com Habermas, foram 

postos de lado. Isto porque: “Depois que este laço foi rompido, o Direito passou a afirmar-se, 

segundo a interpretação positivista, como a forma que reveste determinadas decisões e 

competências com a força da obrigatoriedade fática”144.

9.2 Direitos subjetivos e argumentação moral

A diferença de interpretações correntes que referem-se os Direitos subjetivos 

enquanto vinculados a um certo “individualismo possessivo”, Habermas tem os Direitos 

subjetivos enquanto elementos da ordem jurídica que implicam na relação e colaboração entre 

pessoas que se reconhecem enquanto portadores de Direitos e deveres. Sendo portanto, 

presumíveis para uma ordem jurídica que possa abriga-los positivamente, neste sentido, dirá 

que: “os Direitos subjetivos são co-originários com o Direito objetivo; pois este resulta dos 

Direitos que os sujeitos se atribuem reciprocamente”145.

A evolução de uma doutrina do Direito subjetivo tem muito a ver com a 

autonomização dos Direitos morais subjetivos. Conforme Habermas:

O sentido garantidor da liberdade deveria outorgar aos Direitos subjetivos 
uma autoridade moral independente da legislação democrática, a qual não 
poderia ser fundamentada no âmbito da própria teoria do Direito. A isso se 
contrapõe um desenvolvimento que culmina na subordinação abstrata dos 
Direitos subjetivos sob o Direito objetivo, sendo que a legitimidade deles se 
esgota, no final de tudo, na legalidade de uma dominação política, 
interpretada em termos de um positivismo do Direito.146

Mais uma vez somos colocados no âmbito da compreensão positivista do Direito e 

do Estado. O controle da produção jurídica limitado ao modo sistêmico da racionalidade 

cognitivo-instrumental, voltada apenas para a formação de uma ordem jurídica exclusiva, ou 

seja, Estado e “ciência do Direito” enquanto “fontes” únicas do Direito, não conseguem 

esclarecer de que lugar o Direito positivo obtêm sua legitimidade fora do argumento da

143 HABERMAS, 1997, v .l, p. 117.

144 Idem, ibidem, 1997, v .l, p. 117.

145 Idem, ibidem, 1997, v .l, p.121.

146 Idem, ibidem, 1997, v. 1, p. 121-122.
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dominação legal, como já foi apresentado. Não sendo também mais possível garantir esta 

condição que resulta na legitimidade através da legalidade, pois implicaria na existência de 

uma sociedade conformada a uma condição de permanente “servidão voluntária”, frente a 

uma ordem normativa posta e imposta. De nada servem para os defensores desta visão 

“cientifícista” do Direito, as lições deixadas pela tradição aristotélica quando trata da 

constituição normativa da polis grega que através dos indivíduos singulares, emerge no ethos 

criador da Ética, da Moral, do Direito e da Política, enquanto fundamentos da formação 

cidadã plena.

Voltando a Weber, podemos lembrar que ele toma a questão da legitimidade a 

partir de uma postura típica da dominação legal que prescinde de fundamentações e que pensa 

encontrar sua legitimidade mediante procedimento, ou seja, na mera observância das regras 

estabelecidas para a criação, interpretação e aplicação do Direito. Ou, como assinala o próprio 

Weber ao tratar de seus tipos puros de dominação legítima, ao afirmar o fundamento primário 

de sua legitimidade: “que descansa na fé na legalidade de ordenações estatuídas e de Direito 

de mando daqueles que foram chamados por estas ordenações a exercer a autoridade 

(autoridade legal)” .147

A fé na legalidade e o decisionismo que sustentam o caráter formal do Direito 

racional deixam de ser parâmetros suficientes para responder as discussões trazidas para a 

compreensão do chamado Estado Democrático de Direito, conforme Galuppo, distinto “dos 

demais modos de organização estatal moderno por ser uma forma de vida adequada à
14Rsobrevivência de uma sociedade pluralista como sociedade pluralista”. A compreensão 

weberiana da “índole específica do racionalismo da cultura ocidental” , está limitada aos 

princípios que justificavam a formação do Estado Liberal que tem no Direito o seu médium 

por excelência para a realização da dominação legal. Habermas percebe que esta 

interpretação, sedimentada na sociologia jurídica de matriz weberiana, não mais responde a 

esta renovada questão posta por ele, de “como é possível a legitimidade através da 

legalidade”, com isto afirma:

147 WEBER, 1992, p. 172.

148 GALUPPO, 2002, p. 20. 2002. [grifo do autor]
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Pois o modo de validade do Direito aponta, não somente para a expectativa 
política de submissão à decisão e à coerção, mas também para a expectativa 
moral do reconhecimento racionalmente motivado de uma pretensão de 
validade normativa, a qual só pode ser resgatada através da argumentação.149

9.3 Princípios éticos,150 Direito, Moral e Política: condições para a legitimidade da 

legalidade no Estado Democrático de Direito

Esta nova abordagem, que recupera e redefine temas tais como os da Ética, da 

Moral, da liberdade, da igualdade, do Direito e da justiça, desenvolvidos tanto pela tradição 

greco-medieval, notadamente na filosofia prática aristotélica, como pela filosofia pura prática 

kantiana, se faz presente necessariamente ao tratar-se da questão da validade normativa. Posto 

que diante da nova forma de organização estatal trazida pelo Estado Democrático de Direito e 

de acordo com a própria evolução do discurso jurídico, uma pretensão de validade baseada no 

princípio da fundamentação institucionalizado juridicamente e só realizável a partir da 

argumentação moral. Aqui, reafirmo com Habermas:

Além disso, um sistema jurídico não adquire autonomia somente para si 
mesmo. Pois ele só é autônomo na medida em que os processos 
institucionalizados da legislação e da jurisdição garantem uma formação 
imparcial da opinião e da vontade, abrindo assim o caminho para a entrada 
da racionalidade moral procedimental no Direito e na política. E não pode 
haver Direito autônomo sem a consolidação da democracia.151

Como é sabido, o Direito tem a pretensão de, através de um “sistema de normas 

positivas e impositivas”, garantir a liberdade dos cidadãos. Portanto, por um lado, o mundo 

jurídico de “corte” positivista, entende que através do cumprimento das características 

formais da obrigação e da positividade chega a alcançar sua dimensão de legitimidade.152 Este 

formalismo que se manifesta no “sentido teórico dos juristas”, oferece a impressão de que 

através do cumprimento das normas postas e obedecidas, ficam garantidas as determinações

149 HABERMAS, 1997, v. 2. p. 247.

150 Confome Flávio Beno Siebeneichler, “para Habermas, a ética refere-se ao bem do indivíduo ou da 
comunidade, ao passo que a moral tem a ver com a justiça.”

151 HABERMAS, 1997, v. 2, p. 247.

152 Idem, ibidem, 1997, v. 2, p. 307.
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que salvaguardariam a autonomia de todos. Mas por outro lado, conforme Habermas, ocorre 

uma ambivalência típica quando se trata da validade do Direito. Que se reveste de uma 

importância fundamental para o que hoje entendemos como “Direito” em sua magnitude 

histórica. Neste sentido, Habermas assevera que o Direito moderno sempre:

[...] revela a seus destinatários um dupla face: eles podem tomar as normas 
do Direito como simples ordens que limitam faticamente o campo de ação de 
um sujeito, às quais ele tenta fugir estratégicamente, calculando as 
conseqüências que podem resultar de uma infração da regra; ou assumir um 
enfoque performativo, considerando essas mesmas normas como 
mandamentos válidos ao quais se obedece “por respeito à lei”. Uma norma 
jurídica passa ser válida, quando o Estado consegue garantir: a) que a 
maioria das pessoas obedeça às normas, mesmo que isso implique o 
emprego de sanções; b) que se criem pressupostos institucionais para o 
surgimento legítimo da norma, para que ela também possa ser seguida a 
qualquer momento por respeito à lei.153

No entanto, os Direitos subjetivos tomados da matriz weberiana indicam a 

formação de indivíduos que atuam apenas estrategicamente, visando seus próprios interesses 

e desvinculados das condições de legitimidade fundamentáveis moralmente e de forma 

democrática. Entende Habermas que esta forma de integração social exige dentre outros 

aspectos, um:

Sistema de normas vinculantes que, por sua própria estrutura formal resulte 
apto para exigir e persuadir aos atores como comportamento legítimo 
perseguir seus próprios interesses orientados exclusivamente para o êxito 
dentro de um âmbito éticamente neutralizado (Direito burguês).154

O que pode ser colocado numa perspectiva de superação deste modelo típico do 

Estado Liberal, diz respeito às novas formulações que podem ser elaboradas nas democracias 

modernas e que legitimem o Direito através de procedimentos democráticos, onde as normas 

de ação morais e jurídicas se interpenetrem ao ponto de a Moral conferir legitimidade ao 

Direito. “Como também porque a moral exige, para completá-la, tendo em vista sua 

indeterminação cognitiva e incapacidade para a ação, o Direito.”155 Conforme Galuppo:

153 Idem, ibidem, 1997, v. 2, p. 307-308.

154 HABERMAS, 1987b, p. 1, p. 288.

155 GALUPPO, 2002, p. 160.
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A moral, entendida como procedimento discursivo de legitimação de normas 
e valores, justifica o Direito conferindo-lhe legitimidade. Os dois 
procedimentos (Direito e moral) assemelham-se, uma vez que, “servem à 
regulamentação consensual de conflitos de ação e, portanto, à conservação 
[...] de uma intersubjetividade de acordo entre sujeitos capazes de linguagem 
e de ação” (Pourtois. Op. Cit). Tanto o Direito moderno quanto a moral 
moderna são sistemas de conhecimento por meio dos quais descobrimos com 
devemos agir.156

Pensando o Direito moderno nesta perspectiva, é possível perceber outras 

implicações, notadamente quando a fundamentação das suas normas está envolvida com o 

princípio democrático que é afirmado como uma formação da opinião e da vontade pública 

que se pretende legítima através do Direito, que assegure para cada pessoa uma igual 

participação no processo de legislação. Estando ligado à produção das normas jurídicas, traz 

consigo a preocupação ética, necessariamente presente na condução da política. “Uma ética 

da responsabilidade, preocupada, portanto, principalmente com os resultados das escolhas
1 57que fazemos”. Lembra também Galuppo que por se constituir em um sistema de ação, o 

princípio democrático implica também nos temas relativos a auto-identidade de um povo, 

questões relativas a negociações pragmáticas e políticas. Afirma então:

Assim, este princípio democrático revela que as normas jurídicas não se 
fundamentam apenas moralmente, mas também através de acordos 
negociados ou barganhas [...] [que] são legítimas porque as normas jurídicas 
não se referem apenas à justiça, mas também aos fins e bens coletivos que 
entram em jogo, os quais também são relevantes para a auto-identidade dos 
membros de uma comunidade político-jurídica.158

Habermas afirma em Democracia e Direito; entre facticidade e validade,159 que 

“o processo democrático da criação do Direito constitui a única fonte pós-metafísica da 

legitimidade.”160 Ao mesmo tempo, procura verificar de onde emerge sua força legitimadora, 

visto que, como ele mesmo afirmou, a mesma se encontra fora das fundamentações 

metafísicas, como também das formulações da legitimidade procedimental e das justificativas 

auto-referentes do Direito. Dirá que a teoria do discurso pode ser a resposta para tal questão, e

156 Idem, ibidem, p. 158.

157 Idem, ibidem, p. 149-154.

158 Idem, ibidem, p. 155.

159 Este foi o título recebido na tradução brasileira, que traduzido do original alemão seria Facticidade e 
Validade. Sobre o Direito e o Estado Democrático de Direito em termos da teoria do discurso, que, no meu 
entendimento, seria um melhor indicador do conteúdo da obra.

160 HABERMAS, 1997, v. 2, p. 308.
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para tanto faz duas considerações a favor do princípio da teoria do discurso que considero 

relevantes:

1. Do ponto de vista de uma teoria da sociedade, o Direito preenche 
funções de integração sociafcom efeito, associado ao sistema político 
configurado através das constituições, o Direito assume a garantia pelas 
perdas que se instalam na área da integração social;

2. Do ponto de vista da teoria do Direito, as ordens jurídicas modernas 
extraem sua legitimação da idéia de autodeterminação, pois as pessoas 
devem poder se entender a qualquer momento como autoras do Direito, 
ao qual estão submetidas como destinatários.161

Ao construir tal estrutura compreensiva de onde o Direito retira sua legitimidade, 

ou seja, de como o processo democrático de criação do Direito possibilita sua legitimidade, 

Habermas indica uma forma de superação do modelo contratualista típico do Estado Liberal. 

Apresenta uma reinterpretação do entendimento racional clássico da compreensão 

deontológica da Moral em termos de uma teoria do discurso. Afirmando: “com isso o modelo 

de contrato é substituído por um modelo do discurso ou da deliberação: a comunidade jurídica 

não se constitui através de um contrato social, mas na base de um entendimento obtido através 

do discurso”.

Tal reinterpretação possibilita o resgate da tradição clássica “esquecido” pela 

longa tradição positivista do Direito, visto que reestabelece as condições comunicativas entre 

os sistemas normativos da Moral e do Direito, sem risco de dissolução de um no outro, nem 

tampouco da supremacia deste sobre aquele. Como também, ao retomar os caminhos da 

integração social do Direito, associado ao sistema político, toma possível se repensar com 

plena determinação os temas da justiça, da liberdade e da autonomia dos atores sociais, 

autodeterminados enquanto autores do Direito ao qual estão submetidos como destinatários. 

Não mais por força de um contrato de submissão estabelecido a partir da dominação legal do 

modelo produzido pelo Estado Liberal, mas por força de um discurso resultante da ação 

comunicativa e dos procedimentos argumentativos voltados para o entendimento mútuo de 

todos os atores sociais.

A autonomia privada tem no Estado de Direito, entendido como Estado 

Democrático de Direito uma função fundamental e que remonta, conforme Habermas, a 

Aristóteles, que “sempre colocou a “liberdade antiga”, que participava da política, na frente

161 Idem, ibidem, 1997, v. 2, p. 308-309.

162 Idem, ibidem, 1997, v. 2, p. 309.
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da “liberdade moderna”, não política.” . Ele acredita ser possível garantir os vínculos entre o 

Estado de Direito e a democracia, em função da liberdade de ação do sujeito de Direito 

privado e a autonomia pública do cidadão. Neste sentido, a filosofia política demonstra que:

A autonomia privada dos membros da sociedade é garantida através dos 
Direitos humanos (os Direitos clássicos à “liberdade”, à “vida” e à 
“propriedade”) e através de uma dominação anônima das leis; ao passo que 
a autonomia política dos cidadãos é deduzida do princípio da soberania do 
povo, a qual assume contornos na autolegislação democrática.164

Portanto, para Habermas toma-se necessário um nexo entre estes dois momentos, 

que indique a manutenção de alguns princípios que estabeleçam que, sem a garantia da 

autonomia privada, não haverá Direito positivo em geral, como também que sem os Direitos 

humanos, que garantem a autonomia privada das pessoas de Direito, não pode haver um 

médium para a institucionalização jurídica das condições que permitam aos indivíduos 

fazerem uso de sua autonomia enquanto cidadãos.165 (op. Cit. Habermas)

Tal compreensão define a superação da herança do Direito racional amplamente 

realizado sob a égide do Estado Liberal, onde seu caráter formal se encontra estruturado em 

um modelo moralmente neutralizado que:

[...] exime o comportamento dos cidadãos da motivação (moral) por meio de 
deveres interiorizados e os deixa livres para a percepção de seus próprios 
interesses, por isso as motivações que se produzem a partir desta situação só 
podem impor-se externamente. Posto que é principalmente um Direito de 
liberdade, isto é, um Direito formal desligado das ordens vitais informais, é 
também um Direito coercitivo. O reverso da autonomia privada a que a 
justifica, é a coercitiva motivação psicológica da obediência. O Direito 
formal válido está sancionado por um poder fisicamente eficaz e a legalidade 
está essencialmente separada da moralidade.166

A constante e necessária compreensão dos indivíduos singulares em suas 

autonomias privadas e garantidos em seus Direitos subjetivos (Direitos humanos), realizados 

fundamentalmente como cidadãos (autônomos politicamente) capazes de se autolegislarem

163 Idem, ibidem, 1997, v. 2, p. 315.
164 Idem, ibidem, 1997, v. 2, p. 314-315.
165 Idem, ibidem, 1997, v. 2, p. 315-316.
166 HABERMAS, 1987a, p. 89.
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democraticamente, se constituem na garantia dos vínculos entre o Estado Democrático de 

Direito e a democracia, sempre referendada na soberania do povo.



CONCLUSÃO

A filosofia não necessita de argumentos morais para demonstrar 
que é recomendável organizar nossa convivência com os meios 
do Direito, ou seja, formar comunidades jurídicas em geral, pois 
bastam argumentos funcionais. O filósofo deve satisfazer-se 
com a idéia de que, em sociedades complexas, só é possível 
estabelecer, de modo confiável, condições morais de respeito 
mútuo, se se apelar para o Direito

(Jürgen Habermas).

A Filosofia do Direito, pensada enquanto componente da tradição da Filosofia 

Prática, procura fundamentar seus princípios, à diferença do jusnaturalismo (fundamentação 

metafísica) e do juspositivismo (fundamentação cientificista), a partir da compreensão dos 

sistemas normativos (o Direito e a Moral) consagrados pelo pensamento Ocidental, assim 

como de seus vínculos com as estruturas sociais (através da Política). Tais princípios 

fundamentados neste modo de compreensão (sistemas e estruturas sociais), pressupõe os 

atores sociais como seus signatários e seus destinatários. Ao tomar a Ética, a Moral, o Direito 

e a Política como um universo conceituai coeso e claramente interligado, a Filosofia do 

Direito, nesta vertente, recupera uma unidade conceituai, que foi fragmentada por uma certa 

tradição positivista (no sentido de uma visão cientificista da ciência). Esta última, em nome de 

uma racionalidade cognitivo-instrumental que descaracteriza as demais fontes da 

racionalidade (prático moral e estético expressiva) remete conseqüentemente aqueles 

universos conceituais para o “limbo” de um mundo meramente subjetivo e até mesmo 

irracional (como assim foram definidos por muitos positivistas).

Ao definir o legado da Razão Ocidental sob a égide de uma racionalidade 

cognitiva e estritamente técnico-operacional, foram deixados de lado, prima facie, os 

fundamentos da episteme apodítica clássica, que tinha na theoria (atitude contemplativa) sua 

estrutura cognitiva mais elevada e desprovida de qualquer vínculo com a techné (o fazer 

operacional, habilidade técnica). Neste sentido, Aristóteles não confunde o modo operacional 

típico da techné com a Política, ou seja, a Filosofia Prática em geral, que tem outra pretensão 

cognitiva frente ao seu objeto de conhecimento e que se constitui, no justo e no excelente. A 

este respeito, Habermas constata: “A capacidade da Filosofia Prática é a phronesis, uma sábia
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compreensão da situação; phronesis sobre a qual se apóia a tradição da política clássica desde 

a prudentia de Cícero até a prudence de Burke.”167

Os caminhos tomados para a formação do pensamento jurídico no processo de 

racionalização moderno, tem sua “formatação” definida por Hobbes ao estabelecer enquanto 

razão de Estado o absolutismo do poder soberano. E o Direito que daí emerge é o que 

estabelece normas formais e gerais, separadas das ordens vitais do mundo vivido. Um Direito 

técnico, de índole científico-mecanicista e que afirma que a justiça existe por decisão do 

poder soberano, e portanto a ser definida por leis. De Hobbes para o positivismo jurídico é 

perceptível o adensamento de uma postura técnico-científica do Direito. Tanto na sua 

pretensão de constituir-se enquanto ciência demonstrativa e explicativa, que poderia ser de 

corte hipotético-dedutivo ou de corte empírico-analítico, mas uma ciência formal, ou até 

mesmo entendido como um conjunto de técnicas operacionais definidas por membros da 

magistratura, como pretendiam algumas correntes do chamado realismo jurídico.

Do legado hobbesiano, oriundo da emergente Modernidade científica, à

compreensão weberiano do racionalismo jurídico, até às leituras contemporâneas
1 68desenvolvidas por Luhmann e Teubner, entre outros, que pressupõem o Direito como um 

sistema auto-referencial -  como Luhmann mesmo diria que não existe Direito fora do Direito 

(Direito tomado como sistema autopoiético) - ,  o positivismo jurídico consagrou-se, mantendo 

até os dias atuais seu status quo. Ao lado dele, o Direito estatal e estatizado. Visto ser o 

Estado entendido ainda por muitas correntes jurídicas como sua única fonte de produção e 

aplicação, como ensina Kelsen ao afirmar:

Mas o Estado cumpre sua missão histórica -  ensina-se -criando o Direito, o 
“seu” Direito, a ordem jurídica objetiva, para depois se submeter ele próprio 
a ela, quer dizer: para se obrigar e se atribuir Direitos através de seu próprio 
Direito. Assim, o Estado é, como entidade metajurídica, como uma espécie 
de poderoso macro-ánthropos ou organismo social, pressuposto do Direito e, 
ao mesmo tempo, sujeito jurídico que pressupõe o direito porque lhe está 
submetido, é por ele obrigado e dele recebe direitos.169

Nesta linha de pensamento, o positivismo jurídico elaborou sua filosofia voltada 

para um Direito apreendido enquanto ciência dotada de uma metodologia específica, e 

segundo Adeodato, fundamentado por uma:

167 HABERMAS, 1987a, p. 50.

168 teuBNER, Gunther. O Direito como sistema autopoiético. Tradução José Engracia Antunes. Lisboa: 
Funação Calouste Gulbenkian, 1989.

169 KELSEN, 1979, p. 383-384.
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Teoria altamente complexa, a chamada teoria dogmática do Direito ou a 
teoria do Direito dogmática, que inclui uma hierarquização das fontes do 
Direito, com o privilégio das fontes estatais, a lei e a jurisprudência. [...] 
Entende-se aqui o Direito dogmático como uma das formas que pode 
assumir o Direito positivo; Direito dogmático é o Direito posto pelo Estado 
moderno segundo tais e tais características, mas o Direito pode ser posto por 
outras instâncias não-estatais e exibir facetas diferentes.”170

O que se põe para a Filosofia do Direito enquanto Filosofia Prática, no meu 

entendimento, não é a função precípua de questionar os métodos de produção típicos do 

Direito positivo, ou as “fontes” do Direito, que seria de competência de uma hermenêutica 

jurídica ou de uma epistemologia do Direito, ou até mesmo de uma sociologia do Direito. O 

ponto mais importante a ser refletivo e questionado, diz respeito ao tipo de racionalidade que 

forma a estrutura moderna do Direito, ou seja, sua ancoragem numa racionalidade cognitivo- 

instrumental, voltada para processos de racionalização (do mundo da vida) que direcionam 

seus atos apenas para o saber teórico-empírico e os aspectos instrumentais e estratégicos da 

racionalidade da ação, conforme está explicitado na quarta parte deste trabalho. Além disto, a 

racionalidade moderna desconstroe o conceito unitário de Razão, separando radicalmente o 

mundo objetivo, o mundo social e o mundo subjetivo, fragmentando assim o mundo vivido. 

Conforme já  afirmei anteriormente: “diante de sua legalidade própria, a modernidade 

impossibilita a unificação ética do mundo a partir do surgimento de éticas fundamentadas na 

pluralidade de valores”. E, naturalmente com o predomínio da esfera de valor cognitiva da 

ciência sobre as demais esferas valorativas. Neste sentido complementam-se o Estado 

racional, o Direito racional e uma sociedade administrada burocraticamente.

Na realidade, a única possibilidade para o discurso jurídico fundamentar-se para 

além de um sistema normativo auto-referente está junto às demais ordens normativas, como é 

o caso da Moral a ser fundamentada eticamente, que são realizáveis diretamente no mundo da 

vida. Visto ser o ordenamento jurídico “fechado” no âmbito do Direito racional, deverá o 

mesmo romper esta limitação auto-imposta. Pois ao “silenciar” sobre seus vínculos com a 

Ética, a Moral e a Política, ficará preso (tal como Sísifo) a uma tentativa contínua de justificar 

sua legitimidade via legalidade, enquanto sistema autoreferente, ou seja, autopoieticamente.

Tomando como referência tal estrutura, o Direito enquanto sistema normativo 

auto-referencial, busca a legitimidade de seus atos a partir da própria legalidade formal que o 

compõe. Mas lhe falta a necessária legitimidade que só pode ocorrer onde ele deve encontrar

170 ADEODATO in Stvdia Jvridica, n. 48,1999/2000, p. 168.
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seu sentido, no processo democrático, que só ocorre no mundo da vida. Pois é justamente 

entre os componentes do mundo da vida, a saber: a cultura, a sociedade e as estruturas de
• 171 • •personalidade, onde o Direito pode plenamente se constituir legitimamente através de um 

processo democrático de formação da opinião e da vontade. Isto poderá ocorrer, ao ser 

compartilhado intersubjetivãmente (comunicativamente) por todos os sujeitos de Direito, 

dotados de Direitos privados subjetivos (Direitos humanos) e a autonomia pública inerente à 

cidadania.

O mundo da vida, segundo Habermas:

Estrutura-se através das tradições culturais, de ordens institucionais e de 
identidades criadas através de processos de socialização. [...] A prática 
comunicativa cotidiana, na qual o mundo da vida está centrado, alimenta-se 
de um jogo conjunto, resultante da reprodução cultural, da integração social 
e da socialização, e esse jogo está, por sua vez, enraizado nessa prática.

E neste mundo da vida, assim como na polis grega, o ethos (redefinido por 

Habermas como mundo compartilhado) unifica o Direito, a Ética e a Moral, enquanto

princípios e sistemas normativos, onde, no mundo da vida, enquanto no ethos, os atores

sociais atuam politicamente (processo de socialização), estabelecendo os procedimentos 

democráticos que garantam a justiça, a liberdade e a autonomia necessários à permanente 

formação do Estado Democrático de Direito. Mas é importante salientar que, de acordo com 

Habermas:

A comprovação de um nexo intemo entre o Estado de Direito e democracia 
exige o esclarecimento das seguintes proposições: o Direito positivo não 
pode ser submetido simplesmente à moral; a soberania do povo e os Direitos 
humanos pressupõem-se mutuamente; o princípio da democracia possui 
raízes próprias, independente da moral.

Ao retomar os vínculos estabelecidos pela tradição greco-aristotélica, tomando 

como referência a filosofia política desenvolvida por Aristóteles e as doutrinas do Direito e da 

virtude desenvolvida na filosofia pura prática de Kant -  sem qualquer pretensão metafísica - , 

assim como a moderna compreensão habermasiana da filosofia do Direito, entendo que toma- 

se possível reestabelecer a necessária compreensão de uma composição das ordens normativas 

oriundas da tradição Ocidental, ou seja, da Ética, do Direito e da Moral, onde as mesmas 

serão interligadas, sem perderem suas características inerentes e sem supremacia de uma

171 HABERMAS, Jürgen. Pensamento Pós-Metafisico. Pensamiento pós-metafisico. Tradução Manuel Jimenéz 
Redondo. Madrid: Taurus Humanidades, 1990.



116

sobre as demais. Portanto, pontuar as observações feitas por Habermas e acima mencionadas, 

tenho a pretensão de esclarecer que ao serem retomados conceitos desenvolvidos tanto por 

Aristóteles como por Kant, não significa filiação ao pensamento neo-aristotélico nem 

tampouco neo-kantiano, mas antes de tudo, a recuperação de uma “memória” esquecida, 

frente aos desafios de uma Filosofia do Direito, desenvolvida no âmbito da tradição da 

Filosofia Prática, dos novos temas e das novas questões de um Estado de Direito que 

comporta procedimentos de autolegislação democrática de um povo soberano.
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