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APRESENTAÇÃO 

 

PRESENTATION 

 

 

A luta segue! Guerras continuam surgindo, bombas disparadas mundo afora, direitos 

humanos vilipendiados, Amazônia ensanguentada, alimentos básicos com preços 

exorbitantes, a fome assolhando milhões de brasileiras e de brasileiros, a pandemia da Covid-

19 que insiste em ceifar centenas de vidas em nosso país... Quanta coisa aconteceu e está 

acontecendo desde o nosso último número publicado ao final do ano de 2021. 

Oxalá a presente edição da Revista Ratio Integralis nos ajude na leitura e no 

discernimento crítico, humanizado e integral do tempo presente! Os textos que a leitora e o 

leitor têm, agora, em mãos possuem relevante fundamentação filosófica e podem oferecer 

instrumentais para maior apropriação dos eventos históricos que nos circundam e para uma 

compreensão de conjunto de nossa atualidade, cientes da interligação que há entre fenômenos 

do passado e do presente. As crises que vivemos não são umas isoladas das outras. 

A Revista Ratio Integralis abre este volume, na Seção Artigos e Ensaios, com o texto 

de José Humberto de Rezende intitulado O MUNDO DAS IDEIAS DE PLATÃO: esforço 

dialético para o agir moral e a organização da vida em sociedade. Ao contrário do que 

comumente se pensa, o pensamento platônico não é fruto de uma mera abstração intelectiva, 

como se o filósofo ateniense vivesse desligado de sua realidade social concreta. Como bem 

destaca o autor desse primeiro artigo, Platão desenvolve um esforço dialético no sentido de se 

elevar da visão das coisas mutáveis e concretas, à contemplação das Ideias, por meio da qual 

serão fornecidos os critérios para o agir moral dos indivíduos e para a organização da vida em 

sociedade.   

Miguel Soares dos Reis assina o segundo texto. Em O ENTE E A ESSÊNCIA COMO 

NOÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATIVIDADE INTELECTIVA: o princípio da inteligibilidade 

e a finalidade do conhecimento, o autor destaca a potencialidade humana de conhecimento, 

nos provocando a resgatar nossa capacidade de reflexão profunda e apresentando uma 
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reflexão sobre as noções necessárias para atividade intelectiva humana, que têm o ente como 

princípio da inteligibilidade e a essência como finalidade e limite do conhecimento.  

 O terceiro artigo é fruto de um trabalho coletivo de pesquisa e de reflexão. Intitulado 

JUSTIÇA, FINALIDADE DO DIREITO: uma visão platônica e aristotélica, nele, os autores 

Rian Martins, Brendo Silva, Daniel Bressani, Junio César da Silva e Daniela Pereira nos 

levam para o âmbito da Filosofia do Direito e pesquisam sobre o “lugar” da justiça no âmago 

do Direito e vice-versa. As contribuições filosóficas para essa investigação são as de Platão e 

de Aristóteles que, desde a Antiguidade, nos ensinam que é na concretude dos dilemas 

cotidianos que a filosofia encontra a matéria básica para o filosofar.  

 Como seres integrais que somos, nossa compreensão da realidade não passa apenas 

pelo crivo disciplinar das razões filosóficas e das ciências. As religiões, as espiritualidades, as 

artes, as literaturas, a música também são fontes igualmente legítimas de produção de 

conhecimento e de interpretação dos fenômenos1. O quarto artigo do presente número da 

Ratio Integralis nos ajuda nessa leitura complexa e integral. O CONTEMPLAR E O 

CAMINHAR: a mística descoberta no cotidiano, de André Mousinho e Eder Vasconcelos, 

denuncia a incompreensão contemporânea sobre o tema da mística e oferece uma reflexão que 

nos permite compreendê-la como uma profunda abertura de olhar, de pensar e de sentir a 

realidade circundante, como vivência, portanto, que não desliga o sujeito de seu entorno e das 

lutas pessoais e sociais cotidianas. 

 Na sequência, outro texto nos leva para o âmago das discussões jusfilosóficas, 

oferecendo uma leitura não idealista do conceito de justiça. Seu título é, justamente, O 

DIREITO COMO CARÁTER OBJETIVO DA JUSTIÇA: primeiro princípio explicativo da 

natureza jurídica, suas classificações, sua excelência e suas exigências. Miguel dos Reis, 

Rafael Figueiredo, Guilherme Ribeiro e Daniela Pereira analisam a concepção de justiça e de 

direito à luz de Santo Tomás de Aquino e nos oferecem um importante contributo acerca da 

atualidade da obra tomásica para questões de ordem jurídica. 

AS REFORMAS POMBALINAS DO SÉCULO XVIII ENTRE OS OBJETIVOS 

PEDAGÓGICOS E OS EFEITOS POLÍTICOS DO ILUMINISMO E DO ENSINO DE 

FILOSOFIA NO BRASIL é o título do sexto artigo. Nele, Tiago Rosa de Jesus Silva discute 

que as pretensões de modernização curricular e de Ilustração da pedagogia não produziram, 

no Brasil, os efeitos propriamente esperados pelas reformas educacionais encabeçadas pelo 

Marquês de Pombal a partir de 1759. Filosofia da Educação e História da Educação estão em 

                                                           
1 MORIN, Edgar. O Método 5: humanidade da humanidade. 5. ed. Porto Alegre: Sulina, 2012. 
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pauta, e a questão educacional é uma problemática mais que urgente nos dias de hoje em 

nosso país. 

No sétimo artigo, Jorge Arantes lança UM BREVE OLHAR SOBRE A PRESENÇA 

MILITAR NO CONTURBADO PROCESSO DE EVOLUÇÃO POLÍTICA DO BRASIL. Esse é 

o título de seu trabalho e, nele, o autor constata que a presença de militares na agenda política 

do Brasil é uma realidade ostensiva e persistente desde nossa independência político-adminis-

trativa de Portugal. Miséria e desamparo do povo, fragilidade democrática, manutenção de 

privilégios elitistas, discursos ideológicos de pretensas ameaças à ordem tradicional do país 

são alimentos para a manutenção dessa presença constante na historicidade brasileira.  

 Em seguida, Júlia Teixeira de Carvalho e Maria Teresa Mariano apresentam uma 

pesquisa de perspectiva institucional com o trabalho intitulado A PERCEPÇÃO DOS 

FORMANDOS EM ADMINISTRAÇÃO DA PUC MINAS CAMPUS POÇOS DE CALDAS 

SOBRE ÉTICA E SUAS CONCEPÇÕES. Com uma metodologia que englobou a aplicação de 

questionário a um universo de 51 estudantes, além de revisão de literatura, o estudo das 

autoras mostra a anuência dos pesquisados em relação às teorias dos principais pensadores do 

tema da ética, principalmente no que tange às ideias de responsabilidade, desburocratização e 

democratização para a formação de valores.  

 Fechando essa primeira Seção, o ensaio de Rodolfo Victor C. Evangelista aborda a 

problemática epistemológico-metodológica da ciência moderna. Intitulado O FAZER 

CIENTÍFICO PARA ALÉM DO EXPERIMENTO, o trabalho investiga como o conhecimento 

constituído a partir da investigação dos fenômenos da natureza possibilitou uma via única 

para o desenvolvimento científico. Deixando-se iluminar, dentre outros, pela perspectiva do 

pensamento complexo moriniano, o ensaio oferece questionamentos sobre a pretensa 

neutralidade científica, a metodologia de chave naturalista e a clássica separação moderna 

entre sujeito e objeto. 

 Temos, ainda, na Seção Projetos de Pesquisa, dois trabalhos em desenvolvimento por 

discentes do curso de Filosofia do Instituto Filosófico São José, tendo em vista à elaboração 

de seus Trabalhos de Conclusão (TCC). De Brendo Waleu Silva, temos o projeto intitulado O 

CONCEITO DE TRANSVALORAÇÃO: uma concepção da moral segundo Nietzsche, que tem 

como objetivo geral apresentar o modo pelo qual o filósofo alemão estabelece a moral e seu 

desenvolvimento, bem como o processo de hominização que se estabelece a partir deste. E, de 

Rian Luiz Martins, temos o projeto cujo título é ANÁLISE DA LINGUAGEM E 

CONHECIMENTO EM SANTO AGOSTINHO E AS CONTRIBUIÇÕES PARA A 
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EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA, que, por sua vez, tem como objetivo geral analisar 

justamente a relação existente entre as discussões de linguagem e de conhecimento no 

pensamento filosófico do bispo de Hipona, bem como sua contribuição no modelo 

educacional atual. 

 Nossos tempos exigem um compromisso de busca por uma racionalidade integral, que 

considere a interligação de todas as dimensões da realidade e de todos os tipos de saberes e a 

irrenunciável integralidade da dignidade de todas e de cada uma das pessoas humanas. Mais 

essa edição de temática livre da Revista Ratio Integralis oferece à leitora e ao leitor bons 

instrumentais para que seja efetivada uma leitura crítica e hologramática da realidade. Há uma 

íntima ligação entre cada um dos trabalhos aqui publicados. Desejamos a vocês uma boa e 

frutuosa descoberta.  

 

Elvis Rezende Messias. 
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EDITORIAL 

 

 

INTEGRALIDADE E COMPLEXIDADE:  

inspirações humanizadoras às instituições educacionais  

 

Elvis Rezende Messias1 

 

Não é uma alma ou um corpo que se educa, mas um homem. Não convém 

separar as partes do todo.  

(Michel de Montaigne) 

 

Uma pessoa é um universo de natureza espiritual dotado de liberdade de 

escolha e constitui por isso um todo independente em relação ao mundo, 

não podendo nem a natureza, nem o Estado, tocar esse universo sem a 

sua permissão. A pessoa, mesmo fazendo parte do Estado, transcende o 

Estado pelo mistério inviolável de sua liberdade espiritual e por sua 

vocação a certos bens absolutos. A razão de ser do Estado é auxiliá-la na 

conquista desses bens e de uma vida verdadeiramente humana. 

(Jacques Maritain) 

 

Unidades complexas, como o ser humano ou a sociedade, são 

multidimensionais: assim, o ser humano é, ao mesmo tempo, biológico, 

psíquico, social, afetivo e racional. A sociedade comporta as dimensões 

histórica, econômica, sociológica, religiosa... O conhecimento pertinente 

deve reconhecer o caráter multidimensional e nele inserir estes dados: 

não apenas não se poderia isolar uma parte do todo, mas as partes umas 

das outras. 

(Edgar Morin) 

 

 Ter a oportunidade de editar e publicar semestralmente uma Revista para comunicação 

de trabalhos de pesquisa é algo de singular importância. Há muitas revistas acadêmicas 

                                                           
1 Docente da Universidade do Estado de Minas Gerais. Editor responsável da Revista Ratio Integralis. 

Doutorando em Educação pela Universidade Nove de Julho. Mestre em Educação pela Universidade Federal de 

Alfenas. Especialista em Filosofia pelo Centro Universitário Claretiano. Especialista em Doutrina Social da 

Igreja pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Licenciado em Filosofia pela Universidade do Estado de 

Minas Gerais. Bacharel em Teologia pela Universidade Católica Dom Bosco. Membro do Grupo de Pesquisa e 

Estudos em Filosofia da Educação – GRUPEFE (CNPq, UNINOVE).  

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5395-1964. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6411412202303140.  

E-mail: elvismessias.prof@gmail.com.  
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circulando no Brasil, mas nem todas acolhem trabalhos sem maiores exigências de titulações 

daquelas e daqueles que assinam os textos. Mas o pensamento profundo não é privilégio 

aristocrático de mestres e doutores.  

Reconhecer, ouvir e reverberar as vozes de sujeitos para além do academicismo é 

verdadeiramente um ato humanizador e um ato político. Parte-se, sobretudo, do 

reconhecimento da igualdade entre todas as pessoas como pressuposto, além de tomar essa 

igualdade também como um objetivo a ser alcançado, uma vez que tipos hierarquizantes que 

subalternizam e humilham ainda são gritantes no Brasil e no mundo.  

Uma Revista nesses moldes é um compromisso antropológico e político mesmo, e 

também epistemológico, porque, de modo abrangente, acredita na vitalidade cognitiva do ser 

humano e, de modo mais específico, evidencia a rica produção que acontece em muitas das 

instituições brasileiras de ensino e de pesquisa – como é o caso do Instituto Filosófico São 

José –, nas quais as pessoas se preocupam com tudo aquilo que envolve a humanidade em sua 

complexidade e na complexidade de seu entorno.  

O conhecimento é o grande instrumento que o ser humano tem para o acesso à 

realidade fenomênica2, destacando-se aí o conhecimento complexamente compreendido3, o 

que significa não limitá-lo à esfera científica, mas englobar também os saberes filosófico, 

artístico, religioso, cotidiano4. São muitas as epistemologias, existem outras epistemologias e 

epistemologias outras, o que não somente demanda das instituições de ensino e pesquisa – em 

especial das instituições de educação superior (IES) – a capacidade de diálogo interno, 

identificando e ouvindo as inúmeras vozes que a compõem, mas também de dialogar com a 

sociedade em geral e com a comunidade específica onde ela estiver inserida, oferecendo-lhe, 

por um lado, os resultados do conhecimento que é produzido academicamente em seu interior, 

e, por outro, acolhendo o conhecimento que se produz e que circula na comunidade, 

interpelando, portanto, as próprias instituições. 

Sabemos que a expansão do acesso ao ensino superior não significa propriamente a 

expansão do acesso à universidade. No âmbito universitário importa singularmente a 

articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, tendo em vista que a educação não é 

somente transmissão de conhecimentos a outrem, mas também a possibilidade de apropriação 

                                                           
2 SEVERINO, Antônio Joaquim. Filosofia da educação: construindo a cidadania. São Paulo: FTD, 1994. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Conhecimento, subjetividade e ideologia. Educ. e Subjetividade, ano 1, n. 1, p. 

37-62, 2005. 
3 MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. 5. ed. Tradução de Eliane Lisboa. Porto Alegre: 

Sulina, 2015. 
4 MORIN, Edgar. O método 5: humanidade da humanidade. Tradução de Juremir Machado da Silva. 5. ed. 

Porto Alegre: Sulina, 2012. 
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crítica e de transformação crítica deles e, especialmente, de construção também crítica de 

novos conhecimentos. Contudo, essa deve ser uma preocupação articuladora com implicações 

de complexidade epistemológica mesmo, de tal modo que não devem ser somente aquelas 

instituições que carregam consigo o nome de “universidades” a se preocuparem com a 

articulação de seus saberes e fazeres. Institutos, faculdades, escolas, todas as instituições 

educacionais devem pensar e atuar na perspectiva da integralidade multidimensional da 

realidade, tomando (cons)ciência da complexa condição humana se quiserem produzir um 

conhecimento que seja pertinente5. 

Nessas instituições, a estudante e o estudante devem ter uma grande oportunidade de 

se descobrirem também como construtores do saber, e não somente conhecedores dos saberes 

elaborados por outras pessoas. Descobrirem-se criadoras e criadores da sua própria 

instituição, e não apenas criaturas dela. Descobrirem-se pesquisadoras e pesquisadores. E se 

reconhecerem responsáveis ética e politicamente enquanto membros de uma instituição 

educacional, experimentando a boniteza que há em sermos, simultaneamente, aprendentes e 

ensinantes, um tanto discente e um tanto docente6. Nós estudamos e pesquisamos porque 

temos consciência de nossa fraterna carência de saber. 

Talvez nem a “hora da pesquisa compartilhada” nem a “hora da corresponsabilidade 

administrativa” nem a “hora da valorização da extensão” ainda tenham chegado o tanto 

quanto deveriam nas instituições educacionais, especialmente nas IES, onde isso já deveria 

ser praxe. Mas vamos avançando. Enquanto forem comunidades amantes do saber, 

necessitadas e inventoras dele, as instituições de ensino, pesquisa e extensão vão avançando 

no aprendizado, e uma Revista como a Ratio Integralis é uma singela tentativa nesse sentido. 

Que sigamos firmes, avançando no compromisso constante de ser uma comunidade 

aprendente, humanamente qualificada, crítica, complexa e integralmente referenciada. Vamos 

em frente! 

                                                           
5 MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Tradução de Catarina E. F. da Silva e 

Jeanne Sawaya. 2. ed. rev. São Paulo: Cortez; Brasília: UNESCO, 2011. 
6 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 

1996. 
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O MUNDO DAS IDEIAS DE PLATÃO: 

esforço dialético para o agir moral e a organização da vida em 

sociedade 

 

THE WORLD OF PLATO IDEAS: 

dialectical effort for moral action and the organization of life in society 

 

José Humberto de Rezende1. 

 

Resumo: Artigo faz uma reflexão sobre a distinção platônica entre mundo sensível e mundo 

das Ideias (ou mundo Inteligível), procurando responder questões vitais para um maior 

entendimento sobre a teoria do filósofo, tais como o porquê de tal distinção e por conta de quais 

problemas ela foi elaborada. Em termos mais específicos, procura mostrar que um dos vértices 

do pensamento platônico mais presente no pensamento ocidental é constituído pela Teoria das 

Idéias, em cuja posição dualista surge o principal instrumento do filósofo de busca da verdade; 

uma verdade que pretende explicar por que neste nosso mundo as coisas são imperfeitas, tudo 

está em movimento, tudo muda. Precisamente nesse processo, Platão desenvolve um esforço 

dialético no sentido de se elevar da visão das coisas mutáveis e concretas, à contemplação das 

Ideias, por meio da qual serão fornecidos os critérios para o agir moral dos indivíduos e para a 

organização da vida em sociedade. Trata-se de abordagem teórica, de cunho histórico e 

filosófico-educacional, cuja pesquisa foi conduzida mediante identificação de fontes 

bibliográficas e documentais, de leitura sistemática desses textos e de análise de seus conteúdos. 

Palavras-chave: Mundo sensível. Mundo inteligível. Método dialético. Conhecimento 

humano. Agir moral. 

 

Abstract: Article makes a reflection on the platonic distinction between sensitive world and 

world of Ideas (or Intelligible world), seeking to answer vital questions for a greater 

understanding of the philosopher's theory, such as why such distinction and because of what 

problems it was elaborated. In more specific terms, it seeks to show that one of the vertices of 

platonic thought most present in western thought is constituted by the Theory of Ideas, in whose 

                                                           
1 Jornalista, com cerca de 20 anos de atuação, incluindo em empresas internacionais. Professor na Educação 

Básica, titular de Cargo em Filosofia na Rede Pública de Ensino do Estado de São Paulo. Graduado em Jornalismo, 

Filosofia e História, com Licenciatura Plena. Pós-graduado, Lato Sensu em nível de Especialização, em “Filosofia 

e Ensino de Filosofia”, “Gestão Escolar", “Direito Educacional” e “Docência do Ensino Superior”. Mestrado e 

Doutorando em Educação, com linha de pesquisa em Educação, Filosofia e Formação Humana e área de 

concentração em Culturas, Políticas e Teorias em Educação, pela Universidade Nove de Julho (Uninove). Membro 

do Grupo de Pesquisa e Estudo em Filosofia da Educação (GRUPEFE), da Uninove e do Grupo de Estudos e 

Pesquisa em Educação e Epistemologia (GEPEE), da Universidade de São Carlos. 

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3618-692X. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9975155179907570 

E-mail: josehrezende@hotmail.com. 



REZENDE. José Humberto de. O Mundo das Ideias de Platão: esforço dialético para o agir moral e a organização da vida em sociedade. 

 
Revista Ratio Integralis, Campanha, v. 2, n. 1, p. 11-26, 2022. ISSN: 2763-6127. 

  12 

dualistic position arises the main instrument of the philosopher of the search for truth; a truth 

that intends to explain why in our world things are imperfect, everything is moving, everything 

changes. Precisely in this process, Plato develops a dialectical effort to rise from the vision of 

changeable and concrete things, to the contemplation of Ideas, through which the criteria for 

the moral action of individuals and for the organization of life in society will be provided. This 

is a theoretical approach, of historical and philosophical-educational nature, whose research 

was conducted through the identification of bibliographic and documentary sources, systematic 

reading of these texts and analysis of their contents. 

Keywords: Sensitive world. Intelligible world. Dialectical method. Human knowledge. Act 

moral. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A ciência é objetiva. Determina que o conhecimento deve corresponder a uma realidade 

e exprime a confiança que a cultura ocidental deposita na razão como capacidade para conhecê-

la, mesmo que ela tenha de ser inteiramente construída pela própria atividade racional (CHAUI, 

2012). A lógica que rege o pensamento científico contemporâneo, centrada na ideia de 

demonstração e prova, se desestrutura quando a relação entre o conceito e a realidade se 

fundamenta na Teoria das Idéias concebida por Platão (427-347 a.C). 

O mestre do Diálogo – forma de expressão filosófica adotada pelo filósofo – dá ao 

conhecimento racional, conceitual e científico uma base real fundamentada nas ideias eternas e 

universais. Do mesmo modo, dá ao conhecimento empírico, sensível e à opinião verdadeira um 

objeto próprio: as coisas particulares e mutáveis, vistas de forma nebulosa porque objetos da 

crença ou ilusão e conjectura. Dessa posição dualista – centrada na existência de dois mundos: 

o mundo das Ideias imutáveis, eternas e o mundo das aparências sensíveis, mutáveis –, surge o 

principal instrumento de busca da verdade em Platão. 

Segundo Reale (2002): 

 

Pareceria inevitável falar de concepção “dualista” da realidade em Platão: as 

realidades empíricas são sensíveis, ao passo que as Ideias são inteligíveis; as 

realidades físicas são mescladas com o não-ser, enquanto as Ideias são ser em 

sentido puro e total; as realidades sensíveis são corpóreas, enquanto as Ideias 

são incorpóreas; as realidades sensíveis são corruptíveis, enquanto as Ideias 

são realidades estáveis e eternas; as coisas sensíveis são relativas, ao passo 

que as Ideias são absolutas; as coisas sensíveis são múltiplas, ao passo que as 

Ideias são unidade (Ibid., pp. 75-76). 

 

A concepção de Platão de que o homem está em contato permanente com dois tipos de 

realidade também é conhecida por Teoria das Ideias ou Teoria das Formas. Foi desenvolvida 
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como hipótese no diálogo Fédon e constitui uma maneira de garantir a possibilidade do 

conhecimento e fornecer uma inteligibilidade relativa aos fenômenos. Sobre essa perspectiva, 

Reale (2002) clarifica: 

 

É esta a nítida distinção do plano metafísico e do plano físico, feita, de modo 

mais claro, pela primeira vez na história do pensamento ocidental. A distinção 

dos dois planos (ou das duas “regiões” ou esferas) da realidade, o plano do 

inteligível e o plano do sensível, constitui verdadeiramente o caminho 

principal de todo o pensamento platônico; não é de admirar que todos os 

escritos contenham referências implícitas ou explícitas a esse caminho (Ibid., 

p. 66). 

 

Para Platão, o mundo concreto percebido pelos sentidos é uma pálida reprodução do 

mundo das Ideias. Cada objeto concreto que existe participa, junto com todos os outros objetos 

de sua categoria, de uma Idéia perfeita. Uma determinada caneta, por exemplo, terá 

determinados atributos - cor, formato, tamanho etc. Outra caneta terá outros atributos, sendo 

ela também uma caneta, tanto quanto a outra. Aquilo que faz com que as duas sejam canetas é, 

para Platão, a Ideia de Caneta, perfeita, que esgota todas as possibilidades de ser caneta. 

A ontologia de Platão diz, então, que algo é na medida em que participa da Ideia desse 

objeto. No caso da caneta é irrelevante, prestando como exemplo, pois o foco do filósofo são 

coisas como o ser humano, o bem ou a justiça. O mundo das Ideias de Platão é um mundo 

transcendente, de existência autônoma, acima do mundo sensível. As idéias não são, no sentido 

platônico, representações intelectuais, formas abstratas do pensamento, são realidades 

objetivas, modelos e arquétipos eternos de que as coisas visíveis são cópias imperfeitas e 

fugazes. Assim, o conhecimento humano fica dividido em dois graus: o conhecimento sensível, 

particular, mutável e relativo e o conhecimento intelectual, universal, imutável, absoluto, que 

ilumina o primeiro conhecimento, mas que dele não se pode derivar. 

Por que o Mundo Sensível é composto por imperfeições? 

A limitação do mundo sensível tem como causa a união da Ideia com a matéria. No 

espírito do platonismo, a matéria é fonte de imperfeição. Quanto mais a matéria está presente 

em um ser, tanto mais ele é imperfeito, múltiplo, contingente, mutável, perecível (SEVERINO, 

1993). Com essa perspectiva, a principal diferença entre o conhecimento sensível, a opinião 

verdadeira e o conhecimento intelectual, racional em geral, está no fato de que o conhecimento 

sensível, embora verdadeiro, não sabe que o é, podendo cair no erro sem o saber; ao passo que 

o conhecimento intelectual, além de ser um conhecimento verdadeiro, sabe que o é, não 

podendo ser substituído por um conhecimento diverso, errôneo. Portanto, para Platão, a Ideia 
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se refere a algo real e não apenas à representação mental, a nossa ideia conceitual, imagem 

mental. É por isso que a Ideia é uma essência permanente e imutável que serve de modelo para 

as coisas (SEVERINO, 2014).  

Diante dessa premissa, conclui-se que, em Platão, não há ciência no mundo material e 

contingente devido a sua natureza inferior, mas apenas é possível, no máximo, um 

conhecimento sensível verdadeiro – opinião verdadeira – que é precisamente o conhecimento 

adequado à sua natureza inferior. Pode haver conhecimento apenas no mundo imaterial e 

racional das Idéias pela sua natureza superior. Esse mundo ideal, racional, transcende 

inteiramente o mundo empírico, material, em que vivemos. Um outro mundo onde as Ideias 

existiriam realmente, cada uma sendo um modelo, um verdadeiro protótipo das coisas 

concretas, precariamente existentes no mundo sensível. Um mundo que, em sua concepção, faz 

de Platão o filósofo mais representativo da posição metafísica caracterizada como realismo 

idealista (SEVERINO, 2014). 

 

 

2 SOLUÇÃO PARA OS PROBLEMAS LEGADOS PELOS PRÉ-SOCRÁTCOS 

 

A Teoria das Ideias de Platão representa a tentativa de conciliar as duas correntes 

anteriores propostas por Heráclito de Éfeso e Parmênides de Eléia. O primeiro apresenta a 

concepção do ser plural e móvel; o ser é a mudança, tudo está em constante movimento e é uma 

ilusão a estaticidade, ou a permanência de qualquer coisa. Para Parmênides, o ser é eterno e 

imutável, o movimento é que é uma ilusão, pois algo que é não pode deixar de ser e algo que 

não é não pode ser; assim, não há mudança. 

A tensão legada por esses dois filósofos é resolvida por Platão com sua Teoria das Ideias, 

ao admitir a existência de dois mundos: o Mundo Inteligível, formado pelas Ideias imutáveis, 

eternas e o Mundo Sensível, formado pelas aparências sensíveis, coisas concretas de nossa 

experiência comum, perpetuamente mutáveis: 

  

Se a teoria das idéias como essências estáveis permanentes e idênticas a si 

mesmas nos libera do fluxo heraclitiano (pois sem o princípio de identidade 

não haveria pensamento, porque só haveria a instabilidade da contradição), 

nem por isso tudo está resolvido. Resta resolver o problema deixado pelos 

eleatas, isto é, a redução do pensamento à afirmação “o ser é” e à negação “o 

não-ser não é”. O Parmênides deve resolver esse problema (CHAUI, 2002, p. 

268). 
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Platão, ao expor a conceitualidade das ideias, abarcou a ontologia parmenidiana e 

forneceu um plano possível para o conhecimento e entendimento, para o saber humano: um 

lugar onde as coisas não mudam, é referencial seguro para instrumentar o horizonte teórico e 

apriorístico do homem, que poderá seguir sua investigação sobre a realidade sem frustrar-se 

com a instabilidade de suas bases, pois estas são invariáveis. No que diz respeito ao fluxo 

perpétuo (o "tudo flui" de Heráclito), Platão destituiu a seriedade epistêmica desse mundo de 

geração e corrupção, de “ser e não-ser”, de “é e não é”, mostrando que a inconstância do plano 

dos sentidos reafirma o caráter fugaz da vida material, que o homem experimenta enquanto 

corpo. 

Enfim, Parmênides e Heráclito ressurgem em um sistema que não torna esse embate 

antagônico, mas estrutural, coerente e coeso. Platão apresentou uma grande solução para o 

embate entre Heráclito e Parmênides, na medida em que não colocou o discurso de cada um 

deles no mesmo plano; ao invés disso, aplicou a doutrina de cada um no lugar e com os objetos 

adequados. Admitiu o proferido por Heráclito no mundo dos sentidos, bem como aderiu ao 

enunciado por Parmênides no plano inteligível. Fez uso desses conhecimentos dentro do 

contexto que melhor pudesse representá-los sem gerar uma oposição e, sim, uma união, uma 

síntese ordenada. 

Acrescenta-se a isso o fato de que o mundo das Ideias é, no fundo, o único mundo 

verdadeiro. O que há de permanente em um objeto é a ideia, mais precisamente a participação 

desse objeto na sua ideia correspondente. E a mudança ocorre porque esse objeto não é uma 

ideia, mas uma incompleta representação da ideia desse objeto. Ou seja, Platão concede ao 

mundo sensível uma certa realidade, mas ele só existe porque participa do mundo das Idéias do 

qual é uma cópia ou, mais exatamente, uma sombra: 

 

Ora, se o sensível é a cópia do inteligível; se no sensível as coisas são sujeitos 

de predicados ou substâncias com várias qualidades; se no sensível as coisas 

são simples ou compostas; e se o sensível participa (mesmo que 

imperfeitamente) do inteligível, então o inteligível deve possuir as mesmas 

características encontradas na cópia sensível, caso contrário não teria sido o 

modelo para ela (CHAUI, 2002, p. 270). 

 

A proposição de Chauí (Ibid.) sobre a presença das características do inteligível no 

sensível remete ao cerne da filosofia platônica da “busca ou a investigação incessante pelas 

possibilidades da verdade; nesta busca, a única expressão da perenidade e da permanência é a 

própria busca; mais do que a certeza conclusiva, num movimento dialético e dialógico contínuo, 
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o indagar continua sendo o fundamental no exercício filosófico” (PEREIRA FILHO, 2014, p. 

95). Na Teoria das Ideias o filósofo estrutura a teoria e o método na incessante busca da verdade. 

 

2.1 O método dialético de Platão 

 

A importância da Teoria das Ideias está nela residir a tentativa do filósofo em explicar 

como se desenvolve o conhecimento humano. Segundo ele, o processo de conhecimento se 

desenvolve por meio da passagem progressiva do mundo das sombras e aparências para o 

mundo das Ideias e essências. Para isso, ele distinguiu entre dois níveis de saber: opinião e 

conhecimento. A primeira etapa do processo de conhecimento nasce das impressões e das 

sensações advindas dos sentidos. Essas impressões sensíveis e afirmações relacionadas com o 

mundo físico, Platão as considerava uma opinião, mesmo que estivessem baseadas na lógica ou 

na ciência. O conhecimento, por sua vez, é derivado da razão e não da experiência e para ser 

autêntico deve ultrapassar a esfera das impressões sensoriais, o plano da opinião e penetrar na 

esfera racional da sabedoria, o mundo das Ideias. 

O método proposto por Platão para atingir o conhecimento autêntico (episteme) é a 

dialética, que consiste na contraposição de uma opinião crítica que dela podemos fazer. A 

dialética platônica é um procedimento intelectual e linguístico que parte de alguma coisa que 

deve ser separada ou dividida em duas partes contrárias ou opostas, de modo que se conheça 

sua contradição e se possa determinar qual dos contrários é verdadeiro e qual é falso. Partindo 

de sensações, imagens, opiniões contraditórias sobre alguma coisa, a dialética vai separando os 

opostos e pares, mostrando que um dos termos é aparência e ilusão e o outro, verdadeiro ou 

essência imutável: 

 

Com a dialética, Platão inaugura no pensamento ocidental a ideia da razão 

como atividade intelectual ou ciência. Ascendente ou descendente, a dialética 

é um método de determinação do indeterminado (a ideia de Limite imposto à 

ideia de Ilimitado) e de apreensão intelectual da essência como idéia complexa 

ou composta de outras (isto é, guiada pela idéia de Misto). A razão conquista 

a ciência examinando uma a uma e, sob a forma de pares de contrários ou 

opostos, as qualidades e propriedades atribuídas a alguma coisa. Separando e 

unindo qualidades, a dialética purifica a essência, liberando-a de toda 

contradição interna para apreendê-la em sua identidade real. (CHAUI, 2002, 

p. 284). 

 

Ao apresentar a dialética como processo de separar e unir qualidades, purificar a 

essência, liberando-a das contradições internas em busca da apreensão da identidade real, Platão 
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faz emergir seu esforço para que, da contemplação das Ideias, o indivíduo tenha os critérios 

para o agir moral e a organização da vida em sociedade. Na essência e dialética o filósofo tem, 

respectivamente, a teoria e o método para chegar à ética em si mesma (a virtude, a verdade, o 

bem) como objeto para se pensar setores-chave, como a política e a educação, para a 

organização da cidade ideal. Cidade na qual ideias políticas e filosóficas dialogam com 

propostas éticas, estéticas, jurídicas e pedagógicas, visando a compatibilizar um modelo 

dialético no sentido de se elevar da visão das coisas concretas e mutáveis, à contemplação das 

Ideias. 

Em A República, livro II (2005, pp. 71-72.), Platão apresenta um diálogo entre Sócrates 

(como seu porta-voz), Adimanto e Glauco sobre temas como justiça, ética, política e sua relação 

com a cidade: 

 

Adimanto - Mas que semelhança vês tu, Sócrates, com a investigação sobre a 

justiça? 

Sócrates - Vou dizer-te. Diremos que a justiça é de um só indivíduo ou que é 

também de toda a cidade? 

Adimanto - Também é. 

Sócrates - Logo, a cidade é maior do que o indivíduo? 

Adimanto -É maior. 

Sócrates -- Portanto, talvez exista uma justiça numa escala mais ampla, e mais 

fácil de apreender. Se quiserdes então, investigaremos primeiro qual a sua 

natureza nas cidades. Quando tivermos feito essa indagação, executá-la-emos 

em relação ao indivíduo, observando a semelhança corn o maior na forma do 

menor (PLATÃO, 2005, pp. 71-72). 

 

O diálogo estabelecido por Sócrates (Platão) com seus interlocutores expõe questões 

fundamentais, a exemplo da interdisciplinaridade e textualidade, para a constituição da natureza 

da educação, entendida como processo de formação humana e a relação indivíduo e sociedade. 

Para Pereira Filho (2014, p. 94), os diálogos platônicos e suas elaborações teórico-conceituais 

estimulam uma dinâmica de modo a ocorrer: 

 

[...] a intercessão entre a epistemologia, a ontologia, a ética, a política, a 

antropologia, a psicologia, a pedagogia, ou até mesmo com a cosmologia e a 

filosofia da natureza. A virtude é episteme, é ética, é política, é inerente à 

natureza humana e à realidade ontológica dos seres; é objeto da psyché e da 

educação, é práxis, é poiésis, é aísthesis; ação, criação, sensação e razão. Esta 

virtude manifesta-se por meio do intelecto/razão, mas também pelo sentir e 

pelas emoções, pelo comportamento e pelo agir; é decorrente do que há de 

inato no ser humano, mas também é fruto do ensinado, do aprendido, do 

transmitido e recebido, por meio do processo de vida que se estabelece entre 

cada indivíduo inserido na pólis com a natureza que envolve a ambos – 

indivíduo e cidade (Ibid.). 
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Costa (2013, p. 34) corrobora o caráter interdisciplinar e textual presente nos diálogos, 

tendo em vista que “a reflexão platônica, seja por sua configuração textual, seja pelos temas 

que enfrenta, revela-se especialmente sugestiva para um diálogo entre filosofia e literatura”. No 

entanto, alerta para o fato de que “nos intercursos entre filosofia e literatura, há de se precaver 

contra algumas ciladas metodológicas, em especial a presunção de se extrair da obra literária 

verdades filosóficas mais gerais, como se o texto literário nada mais fosse que ilustração dessas 

ideias” (Ibid.). Com essa perspectiva, o método dialógico adotado por Platão conduz a discussão 

em torno do indivíduo e cidade, da virtude e conhecimento ao âmbito da dialética como recurso, 

imortalizado em o Mito da Caverna, para conhecer as essências e abandonar as aparências. 

Segundo especialistas na filosofia de Platão, o termo “Alegoria” é mais adequado que 

“Mito da Caverna”. Isto porque, embora Platão use do mito em outras partes de seus escritos, 

no livro VII da República, onde está contada a história, a intenção é usar de uma alegoria para 

ilustrar um movimento de difícil compreensão, que é a libertação dos grilhões que aprisionam 

o homem, possibilitada pela prática da verdadeira filosofia. Em diálogo com Glauco, Sócrates 

(Platão) o estimula a imaginar a maneira como segue o estado de “nossa natureza, relativamente 

à educação ou à sua falta, de acordo corn a seguinte experiência” (PLATÃO, 2005, p. 315). 

Pessoas vivem acorrentadas numa caverna desde que nasceram, de costas para a entrada. Elas 

veem refletidas na parede da caverna as sombras do mundo real, pois há uma fogueira 

queimando além de um muro, depois da entrada. Elas acham que as sombras são tudo o que 

existe. Um dos habitantes se livra das amarras. Fora da caverna, primeiro ele se acostuma com 

a luz, depois vê a beleza e a vastidão do mundo, com suas cores e contornos. Ao voltar para a 

caverna para libertar seus companheiros, acaba sendo assassinado, pois não acreditam nele. 

O Mito da Caverna foi escrito através dos diálogos, recurso utilizado por Platão para 

caracterizar as causas inteligíveis dos objetos físicos, que ele chama de Ideias ou Formas. A 

alegoria, além de ilustrar a Teoria das Ideias, nos permite extrair vários ensinamentos para os 

dias atuais. A caverna descrita pelo filósofo pode ser traduzida como o mundo das aparências 

em que vivemos; aparências que se tornam refúgio para muitos, em uma sociedade alicerçada 

em desigualdades em todos os setores sociais. 

As sombras projetadas no fundo da caverna são coisas que percebemos. Essa percepção 

se relaciona com o conhecimento empírico (ou senso comum, ou vulgar, assim denominado), a 

partir do qual, em um empreendimento sério, nos inspiramos em busca do conhecimento 

científico. Esse conhecimento, para a filosofia de Platão, não se resume à concepção atual de 
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ciência, cujos saberes são considerados científicos se demonstrados e provados; acima do 

ilusório mundo sensível, há o mundo das Idéias gerais, das essências imutáveis, que atingimos 

pela contemplação e pela depuração dos enganos dos sentidos. Os grilhões e as correntes são 

nossos preconceitos e opiniões, nossa crença de que o que estamos percebendo é a realidade. 

Em Platão, o filósofo tem a função investigativa de mostrar o ser que sempre é e não 

muda por geração ou por corrupção, o ser absoluto próprio das Ideias. O prisioneiro que se 

liberta e sai da caverna é o filósofo, o indivíduo ávido de conhecimento, que deve ser 

conquistado em benefício da comunidade, do bem comum. A luz do sol é a luz da verdade e o 

mundo iluminado por ela é a realidade. Para possibilitar a todos essa realidade, o prisioneiro 

rebelde usa como instrumento para libertá-lo – e com o qual ele deseja libertar os outros 

prisioneiros – a filosofia, atividade por meio da qual podemos, racionalmente, buscar respostas 

para os inúmeros problemas que nos afetam, a exemplo dos planos político, educacional, social, 

ético e moral. 

Essa concepção de conhecimento figurada na alegoria da caverna, além de todas as 

conotações possíveis, nos permite condensar a análise sob dois pontos de vista: o 

epistemológico – relativo ao conhecimento – e o político – relativo ao poder. O prisioneiro, 

associado ao filósofo – trata-se de uma referência a Sócrates e a sua morte –, é capaz de governar 

a cidade ideal com sua sabedoria adquirida pela contemplação das Idéias. Só aquele que 

conhece o bem supremo e a verdade absoluta tem capacidade de governar bem os destinos do 

cidadão. Isso, por sua vez, é um reconhecimento da importância da metafísica como busca pelo 

conceito, por uma realidade ideal que fundamenta todo saber e agir humano. 

 

 

3 EPISTEMOLOGIA E POLÍTICA 

 

O mundo das Ideias contém em si um significado profundo doado por Platão para 

questões humanas nos planos da ação, do comportamento, do intelecto, das crenças e dos 

valores. Ele nos permite leituras diversas que nos auxiliam na equação de inúmeros problemas 

atuais da metafísica e da teoria do conhecimento. Para Pagni (2010, p. 1-2): 

 

A filosofia platônica se delinearia a partir da tentativa de encontrar solução 

para o problema do conhecimento. A origem do conhecimento e a forma como 

as Ideias relacionam-se com os objetos ocuparão espaço importante nas 

investigações do filósofo. É esse intento que vamos encontrar em vários 
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diálogos, tais como Ménon, Fédon, Banquete, Fedro, Eutidemo e, 

principalmente, A República (Ibid.). 

 

Tomando por base A República, Platão mostra a ideia de que conhecer consiste em se 

libertar das correntes que nos condenam à ignorância e onde ele desvenda que, em última 

análise, o problema do conhecimento se confunde com o da educação. O homem deve caminhar 

desde a opinião até a ciência educando-se gradualmente. No mundo sensível, os homens são 

como escravos acorrentados numa caverna e obrigados a ver no fundo dela as sombras por um 

fogo que arde fora. Tomam essas sombras pela realidade, porque não conhecem a realidade 

verdadeira. A passagem do mundo sensível ao mundo inteligível é gradativa; exige etapas pelas 

quais a alma se esforça progressivamente por se elevar em direção às Ideias e essa ascensão é 

uma conversão da sombra à luz. É para essa conversão do sensível às Ideias que a ciência nos 

convoca, é esse caminho de ascensão e de ascese que a educação platônica propõe (REALE, 

2002). 

A educação consistirá, desse modo, em elevar o homem da consideração do mundo 

sensível à consideração do mundo do ser, para que possa, por meio dela, alcançar o mundo 

inteligível. Trata-se, portanto, da necessidade da ascese racional em busca do conhecimento 

mais sublime, passando das sombras para as ideias claras e luminosas, cujo ponto mais alto está 

no bem. O bem corresponde no mundo do ser ao que o sol é no mundo sensível. Como o sol 

não só torna visíveis as coisas com a sua luz, mas as faz nascer, crescer e alimentar-se, assim o 

bem não só torna conhecíveis as substâncias que constituem o mundo inteligível, mas lhes dá 

ainda o ser de que são dotadas. Por essa sua preeminência, o bem não é uma ideia entre as 

outras, mas a causa das Ideias. 

O modelo de educação, em Platão, deveria ser conduzido pelas mãos do Estado, cabendo 

a ele, como organismo transcendente, primordialmente educar para a virtude e só 

posteriormente se preocupar com a obtenção dos bens materiais. Segundo Platão, faz parte da 

educação do filósofo o regresso à caverna, que consiste na reconsideração e na reavaliação do 

mundo humano à luz do que se viu fora deste mundo. Regressar à caverna significa, para o 

homem, pôr o que se viu à disposição da comunidade, dar-se conta ele próprio deste mundo, 

portanto o seu mundo e obedecer ao vínculo de justiça que o liga à humanidade na sua própria 

pessoa e na dos outros. Deverá, pois, reabituar-se à obscuridade da caverna e então verá melhor 

do que os companheiros que ali permaneceram e reconhecerá a natureza e os caracteres de cada 

imagem, por ter visto o seu verdadeiro exemplar: a beleza, a justiça e o bem. Assim poderá o 

Estado ser constituído e governado por pessoas – a classe dos filósofos – capazes de contemplar 
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a realidade das Ideias e não por quem sonha e combate entre si por sombras e disputa o poder 

como se esse fosse um grande bem. 

A luta de Platão para que os filósofos constituíssem o poder ou os governantes 

começassem a filosofar foi em resposta aos problemas do conhecimento, éticos e políticos do 

contexto filosófico e histórico de seu tempo. Sobre isso, Pagni (2010, p. 2) clarifica: 

 

Como revela na Carta Sétima, escrita em sua maturidade, um dos problemas 

mais graves vivido por ele estaria relacionado à decadência da política, dos 

costumes e da educação (Paideia) gregos. [...] Esse diálogo permite 

compreendermos como Platão concebe a filosofia e idealiza o filósofo como 

educador do Estado e dos cidadãos, conferindo a ele um papel central no 

funcionamento da cidade ideal, ampliando os ensinamentos de seu mestre e 

construindo as bases de um pensamento e de uma pedagogia próprios (Ibid.). 

 

Em Platão, há uma desvalorização das instâncias militar e comercial em função da 

valorização do papel moral do Estado. É assim que o grande político deixa de ser o homem 

prático para se tornar o sábio, o pensador, aquele que se preocupa com o espírito, em busca da 

virtude moral dos cidadãos. O Estado, entretanto, não tem como função a educação da plebe, já 

que ela deve ser apenas material e subordinada, devendo desenvolver apenas a virtude da 

obediência. Importa a educação das classes superiores. 

Na visão platônica, a sociedade perfeita seria aquela em que cada classe e cada unidade 

estivesse fazendo o trabalho ao qual sua natureza e sua aptidão melhor se adaptassem; aquela 

em que nenhuma classe ou indivíduo iria interferir nos outros, mas todos iriam cooperar na 

diferença para produzir um todo harmonioso. Este seria um Estado justo. O fim do Estado é 

tornar o indivíduo feliz, facilitando-lhe a prática das virtudes. Sua constituição é alicerçada nos 

moldes da natureza humana. Correspondentes às três partes da alma, distinguem-se no Estado 

três classes sociais: os filósofos, únicos capazes de desempenhar cargos públicos; os guerreiros, 

incumbidos da defesa social; os operários, encarregados da subsistência material. 

Platão distingue três formas de governo (monarquia, aristocracia e democracia), abrindo 

um precedente para a crítica, tanto em nível de governo e na arte de governar, quanto nas 

questões éticas e morais: 

 

Na sua utopia, Platão critica a política do seu tempo e recusa as formas de 

poder degeneradas. A aristocracia, por exemplo, que é o governo dos 

melhores, pode se corromper em timocracia, quando o culto da virtude é 

substituído pelo impulso guerreiro; ou em oligarquia, quando o exército do 

poder é destinado aos mais ricos (ARANHA e MARTINS, 2003, p. 223). 
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Aristocracia – forma de governo superior para Platão – origina-se da palavra grega areté, 

que significa virtude. No governo do Estado deveriam estar os melhores, com as melhores 

virtudes. Daí, o modelo educacional como formulador das virtudes que conduzem o homem à 

vivência plena de sua natureza. Como virtude principal, a justiça constitui a condição de 

exercício das outras virtudes. Na República, depois de estudar a filosofia, aqueles que forem 

considerados aptos irão testar seus conhecimentos no mundo real, onde experimentarão os 

dissabores da vida, ganhando comida conforme o trabalho, experimentando a crua realidade. 

Aos cinquenta anos, os que sobreviverem serão os governantes do Estado ideal de Platão. 

Todos terão oportunidades iguais, mas na eliminação serão designados para classes 

diferentes. Os filósofos-reis não terão nenhum privilégio, tendo só os bens necessários, serão 

vegetarianos e dormirão no mesmo lugar. A procriação será para fins eugênicos, o sexo não 

será apenas por prazer. Haverá defensores contra inimigos externos, os guardiões, homens 

fortes, dedicados à comunidade. Não haverá diferença de oportunidade entre o sexo, sendo cada 

um designado a fazer uma tarefa de acordo com a sua capacidade. 

Platão fala da renúncia do indivíduo em prol da comunidade, impondo inúmeras 

condições para a vida. Os homens, por exemplo, só poderiam se reproduzir entre os trinta e 

quarenta e cinco anos e as mulheres entre os vinte e quarenta anos. Com seu ideal da perfeição 

incorruptível no mundo das Ideias transcendendo à perfeição da sociedade justa, Platão aborda 

problemas preocupantes em nossos dias, como o relativismo moral, o individualismo, a 

corrupção, o poder, a superpopulação, entre tantos outros, cujas soluções demandariam da 

sociedade contemporânea uma emersão da escuridão da caverna para a luz das Ideias. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Teoria das Ideias, que divide o mundo em sensível (da existência, material e inferior) 

e inteligível (da essência, espiritual e superior), encontra defensores e acusadores até hoje; sinal 

de que ainda mantém forte influência no pensamento contemporâneo. Nela, Platão distingue o 

mundo da episteme (ciência) e do eîdos (ideia) do mundo ordinário da aisthesis (sensibilidade), 

dos eidolon (coisas, fenômenos) e da dóxa (opinião ou senso comum). Privilegia a Ideia ao 

responsabilizá-la pela guarda do triângulo constituído pelo Bem, o Belo e o Verdadeiro. 

Colocando o mundo inteligível como a fonte originária de todos os objetos, Platão classifica a 

realidade plausível das coisas, do cotidiano, como mera cópia da Ideia. Assim, haveria uma 
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única ideia perfeita (divina e una) de cada objeto, da qual proviriam todas as cópias (mímesis) 

imperfeitas (sombras múltiplas). 

A notória oposição à Teoria das Ideias começou por seu discípulo Aristóteles. O 

Estagirita introduziu na filosofia a ideia de que o conhecimento humano é um todo articulado, 

resultando das diferentes maneiras de conhecer ou graus de conhecimentos (sensação, 

percepção, imaginação, memória, raciocínio e intuição) e que esses graus se distinguem pela 

ausência ou presença do verdadeiro, pela ausência ou presença do falso. Para ele, ao contrário 

de Platão, nosso conhecimento vai sendo formado e enriquecido por acumulação das 

informações trazidas por todos os graus, de modo que, em lugar de uma ruptura entre o 

conhecimento sensível e intelectual, Aristóteles estabelece uma continuidade entre eles: 

 

O esforço de Aristóteles para definir as formas de conhecer e as diferenças 

entre o conhecimento verdadeiro e a ilusão iniciou-se, porém, com Platão. 

“Aristóteles, embora fazendo da teoria das Ideias objeto de uma intensa crítica 

de natureza teorética, nela vai buscar a inspiração fundamental justamente 

para a sua concepção da “forma” que plasma e estrutura a matéria” (REALE, 

2002, p. 300). 

  

Na Idade Média, as Ideias platônicas tornaram-se pensamentos da inteligência divina, 

concepção essa aceita pelos Padres da Igreja para munir a fé de argumentos racionais. Os 

escolásticos também buscaram importantes motivos teóricos nessas duas interpretações. Na 

Idade Moderna, a atitude realista que caracteriza os filósofos da Grécia clássica, no sentido de 

não colocarem em xeque a realidade do mundo, tem seu pólo invertido, ao centralizar no sujeito 

a questão do conhecimento. Segundo a tradição dos Modernos, o conhecimento é o conjunto 

de juízos verdadeiros e evidenciados nos fatos que compõem a realidade, sensível ou supra-

sensível. Para que haja conhecimento é necessário que haja um sujeito do conhecimento (nossa 

consciência, nossa mente) e um objeto conhecido (a realidade, o mundo, os inúmeros 

fenômenos). Só haverá conhecimento se o sujeito conseguir apreender o objeto, isto é, 

conseguir representá-lo mentalmente. 

Mas qual é o critério de certeza para saber se o pensamento concorda com o objeto? As 

soluções apresentadas dão origem a duas correntes filosóficas, o Racionalismo e o Empirismo. 

Para o Racionalismo, a fonte de conhecimento verdadeiro é a razão operando por si 

mesma, sem o auxílio da experiência sensível e controlando a própria experiência sensível. 

René Descartes, um dos defensores do Racionalismo, a exemplo de Platão, afasta o 

conhecimento sensível do conhecimento verdadeiro, que é puramente intelectual. 
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Para o Empirismo, a fonte de todo e qualquer conhecimento é a experiência sensível, 

responsável pelas ideias da razão e controlando o trabalho próprio da razão. John Locke, um de 

seus defensores e a exemplo de Aristóteles, considerava que o conhecimento se realiza por 

graus contínuos, partindo da sensação até chegar às ideias. 

A exemplo dessas correntes e apesar de suas diferenças, fica patente que há um elemento 

comum em todas: o conhecimento só é possível a partir de uma ascensão dialética, que eleva a 

discussão, do sensível para o mundo supra-sensível. O próprio Platão reconhecia que o 

conhecimento sensível é um conhecimento verdadeiro, mas não sabe que o é, podendo cair no 

erro sem o saber; ao passo que o conhecimento intelectual, além de ser um conhecimento 

verdadeiro, sabe que o é, não podendo ser substituído por um conhecimento diverso, errôneo. 

Ou seja, o mundo inteligível, em sua imutabilidade, possibilita o conhecimento, bem como certa 

compreensão do mundo sensível, por diferir-se desse último, não oferecendo o “ser e o não-

ser” simultaneamente, não absorvendo a contradição. A exemplo da metafísica aristotélica, que 

se baseia na prioridade do que é em si e por si, na constatação de que certas coisas têm que ser, 

para que outras possam ser, o supra-sensível tem prioridade, pois ele não depende do sensível 

para existir. Ao contrário, o sensível somente pode ser, se houver o supra-sensível. 

Diante dessa fundamentação teórica, pode-se afirmar que o problema do conhecimento 

é uma preocupação que envolve quase todos os filósofos, desde a Antiguidade grega. Existem 

tantas teorias acerca das condições do conhecimento quantos foram os filósofos que se 

preocuparam com o problema. Constatar uma coincidência total de concepções entre eles é 

impossível, mesmo entre os filósofos que habitualmente são classificados dentro de uma mesma 

escola ou corrente. 

Porém, em todas as teorias de investigação acerca das condições do conhecimento 

verdadeiro, o conhecimento humano - implícita ou explicitamente - está associado a um 

componente de contato com a realidade que se descobre pelos sentidos (valorização do mundo 

físico) quanto um componente de abertura para o Supra-sensível. Preservando as devidas 

proporções entre o pensamento grego clássico e o contemporâneo, a Teoria da Ideias nos 

permite volver da escuridão da caverna para a luz das Ideias, numa ascese racional que nos 

permite estabelecer que para conhecer é necessária uma dupla abordagem da realidade: a 

realidade física, no âmbito da natureza como percebida por nós e a realidade metafísica, no 

âmbito da natureza em si. 

Com sua teoria, Platão pretende explicar por que neste nosso mundo as coisas são 

imperfeitas, tudo está em movimento, tudo muda. O Mundo Inteligível das Ideias foi criado 
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para garantir a unidade e a imutabilidade sob o fluxo das mudanças: as coisas mudam e se 

transformam, mas sua essência permanece imutável no Mundo das Ideias. Nesse incessante 

processo dialético, tem-se a linha condutora para que o filósofo parteje ideias e o sistema 

educacional hodierno exerça a tarefa de fazer com que o conhecimento não só esteja acessível 

a todos, mas que todos consigam alcançá-lo.   
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O ENTE E A ESSÊNCIA COMO NOÇÕES NECESSÁRIAS 

PARA A ATIVIDADE INTELECTIVA:  

o princípio da inteligibilidade e a finalidade do conhecimento 

 

THE BEING AND THE ESSENCE AS NECESSARY NOTIONS FOR 

INTELLECTUAL ACTIVITY: 

the principle of intelligibility and the finality of knowledge 

 

Miguel Soares dos Reis1. 

 

Resumo: Na obra De Ente et Essentia, Tomás de Aquino afirmou que o ente e a essência são 

as primeiras noções a serem concebidos pelo intelecto, por isso a compreensão dessas duas 

estruturas essencial para entender a epistemologia tomista, que por inspiração aristotélica 

assume um caminho vertical. O presente artigo busca, a partir da obra do Doutor Angélico, 

apresentar uma reflexão sobre essas noções necessárias para atividade intelectiva humana, que 

têm o ente como princípio da inteligibilidade e a essência como finalidade e limite do 

conhecimento. O ser humano é uma criatura que possui a potencialidade de conhecer, porém 

dado à limitação da criatura, a atualização completa das potencialidades humanas se dá apenas 

no conhecimento da Perfeição das Perfeições. 

Palavras-chave: Ente. Essência. Conhecimento. Princípio. Finalidade. 

 

Abstract: In De Ente et Essentia, Thomas Aquinas stated that the entity and essence are the 

first notions to be conceived by the intellect, hence the understanding of these two essential 

structures for understanding Thomistic epistemology, which by Aristotelian inspiration takes a 

vertical path. This article seeks, from the work of the Angelic Doctor, to present a reflection on 

these notions necessary for human intellectual activity, which have the entity as principle of 

intelligibility and the essence as purpose and limit of knowledge. The human being is a creature 

that possesses the potentiality of knowing, but given the limitation of the creature, the complete 

actualization of human potentialities occurs only in the knowledge of the Perfection of the 

Perfections. 

Keywords: Being. Essence. Knowledge. Principle. Finality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O opúsculo De Ente et Essentia foi escrito por Tomás de Aquino2, entre os anos de 1252 

e 1256, ainda na juventude do filósofo, quando foi assistente e aluno de Alberto Magno e 

dedicava-se a ler, como também comentar o livro das Sentenças de Pedro Lombardo.  O 

conteúdo da obra é profundo e importante para a iniciação à ciência metafísica, uma vez que 

apresenta as diretrizes fundamentais da ciência primeira, auxiliando os alunos na aprendizagem 

deste nobre saber. Tomás disserta sobre aquilo que o intelecto concebe por primeiro, que são: 

o ente e a essência.  

 “Um pequeno erro no princípio é grande no fim” (TOMÁS DE AQUINO, 2014, p. 17). 

A filosofia desde o início se preocupou com o princípio nos diversos âmbitos, sobretudo no que 

diz respeito à constituição da realidade. Tomás iniciou este escrito refletindo sobre a 

importância de compreender o ente e a essência como princípios. Nesse sentido, recordando 

Aristóteles, vale ressaltar que a “sabedoria é o conhecimento de certos princípios e causas” 

(Metafísica A I 982 a1)3. 

Compreender o ente é fundamental para o entendimento da Filosofia Primeira, pois é o 

núcleo e ponto de partida das discussões metafisicas, as quais buscam, a partir dele, alcançar a 

essência4 das coisas. Deve-se, portanto, de forma propedêutica à metafísica, conhecer com 

profundidade a natureza do ente e sua relação com a atividade intelectiva humana, a qual 

caminha em busca do conhecimento da essencialidade das coisas.  

 O Doutor Angélico dedicou-se em definir o ente e, posteriormente a essência, para que 

ficasse claro a relação lógica e ontológica dessas duas estruturas, as quais constituem 

necessariamente toda a realidade. No prólogo da obra o autor já evidencia o seu método 

fenomenológico, que busca investigar das substâncias compostas às substâncias simples, estas 

que são as mais puras e nobres5. 

 Ao colocar o ente e a essência como fundamentais para a inteligibilidade da realidade e 

do conhecimento, percebe-se que eles não só são o início, mas também o fim do conhecimento 

                                                           
2 “Tomás de Aquino [1225-1274], filósofo e teólogo italiano, escreveu diversas obras como Sermões, Respostas a 

cartas, Pareceres, Opúsculos, Sumas, Questões Disputadas e Comentários à Escritura, a teólogos e filósofos. Em 

filosofia, ficou conhecido especialmente como Comentador de Aristóteles, filósofo grego de Estagira [374-322 

a.C]. Com uma metodologia original, ordenada, comparativa, analítica, crítica e elucidativa, coerente, conectada 

ao sentido, significado e referência dos termos do texto, os seus comentários puderam ganhar status para a além 

da Escolástica, perdurando do Renascimento aos nossos dias” (FAITAININ; VEIGA in AQUINO, 2016, p.11). 
3 ARISTÓTELES, 2012, p. 44. 
4 Segundo Alvira (2014) a essência é aquilo pelo qual uma coisa é o que é. 
5 Cf. De Ente et Essentia §2. 
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humano. Entretanto, o ser humano não possui capacidade intelectiva para conhecer as essências 

separadas da matéria, dado que o seu processo intelectivo necessariamente inicia e depende da 

sensibilidade para atingir o quid sit res (o que é a coisa), todavia dá-se destaque ao caso 

específico de Deus, a sublime substância, que só pode conhecida pelos seus efeitos.  Para 

melhor entender o funcionamento da capacidade cognoscível do homem, é preciso considerar 

as particularidades dessas estruturas e suas implicações, as quais são epistemológicas, 

metafísicas e ontológicas. 

 

 

2 O ENTE COMO PRINCÍPIO DE INTELIGIBILIDADE E NÚCLEO DA 

METAFÍSICA 

 

 A metafísica é a ciência na qual “nós buscamos os princípios do ‘ente enquanto ente’. 

Logo, o ente é o sujeito desta ciência, porque qualquer ciência investiga as causas próprias de 

seu sujeito” (TOMÁS DE AQUINO. In Met. IV, lect. 1, n. 5)6. É por esse motivo que Tomás 

de Aquino dedica grande parte de sua reflexão metafísica ao ente e sua natureza, haja vista que 

o tema foi objeto de discussão e meditação do filósofo medieval desde sua juventude, 

considerando o opúsculo De Ente et Essentia que é atribuído ao florescer dos primeiros anos 

da vida intelectual do autor.  Tomás procurou esclarecer aos seus colegas a importância e a 

necessidade da compreensão correta do objeto de estudo da metafísica.  

 O Doutor Angélico iniciou sua obra afirmando, como Aristóteles7, que “um pequeno 

erro no princípio é grande no fim” (TOMÁS DE AQUINO, 2014, p. 17), tendo a intenção de 

expressar para o leitor a necessidade de compreensão correta do objeto estudo da metafísica, 

uma vez que o ente8 e a essência são os primeiros a serem concebidos no intelecto. Todo 

conhecimento humano se apoia na apreensão do ser, por isso Tomás fala de um modo de errar 

chamado ignorância – que é um erro típico, visto que é um erro por desconhecimento.  O erro 

                                                           
6  
7 Cf. Do céu e do mundo (I, 5, 271b, 8-13). 
8 “Ente é ‘o que é’ (id quod est). Não é possível dar uma definição estrita do ente, porque definir uma realidade 

dentro de um conceito mais amplo (seu gênero); por exemplo, quando dizemos que automóvel é um tipo de veículo 

com motor, para poucas pessoas, etc. Ao contrário, ente é o conceito que cobre todo gênero de realidades, de modo 

que já não se pode enquadrá-lo em uma noção mais universal. A título de descrição, pode-se indicar o significado 

de ente como ‘o que é’, ‘o que existe’, ‘o que é real’, e assim são entes um homem, um pássaro, um avião. 

Entretanto, este termo não expressa exatamente o mesmo que ‘coisa’, uma vez que procede do verbo ser e designa 

as coisas enquanto são; assim como vivente é o que vive, cantante aquele que executa o canto, o corredor aquele 

que corre” (ALVIRA; CLAVELL; MELENDO 2014, p.35). Segundo Tomás de Alvira, não é possível dar uma 

definição estrita do ente, porém neste artigo buscaremos apresentar a interpretação que Santo Tomás tem do objeto 

da metafísica.  
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na compreensão ontológica deve ser evitado, pois mesmo que ele seja pequeno, será grande 

depois no âmbito das outras compreensões. 

 “Os entes são compostos por dois princípios constitutivos: o ser (existência) e a 

essência” (ROSSET; FRANGIOTT, 2012, p. 22). Aristóteles na Metafísica9, afirmou que o ente 

pode ser concebido de dois modos: primeiro, sendo concebido com referência à essência, a qual 

está presente na realidade10 por meio das categorias; o segundo modo, está presente na verdade 

das preposições, não derivando da essência, mas da atividade intelectiva. Para esclarecer a 

diferença entre eles, o Doutor Angélico explicou: 

 

A diferença destes é que, do segundo modo, pode ser dito tudo aquilo do qual 

pode ser formada uma proposição afirmativa, ainda que aquilo nada ponha na 

coisa; modo pelo qual as privações e negações são ditas entes, pois dizemos 

que a afirmação é oposta à negação e que a cegueira está no olho. Mas, do 

primeiro modo, não pode ser dito ente senão aquilo que põe algo na coisa. 

Donde a cegueira e similares não serem entes do primeiro modo. (TOMÁS 

DE AQUINO, 2014, p. 19). 

  

 Portanto, é possível perceber que o primeiro modo de ente, aquele que é (id quod est), 

possui uma total abrangência na realidade, da qual o ser humano abstrai as species11 para o 

processo cognitivo, haja vista que neste aspecto o ente é dito de muitos modos, como disse 

Aristóteles12.  Por isso, Tomás de Aquino atribuiu ao primeiro modo de ente àquele que se põe 

algo na coisa, pois diz-se de muitos modos e apresenta-se de diversas maneiras na realidade. 

 

Ora, todo ente se diz em relação ao uno primeiro. Ora, esse primeiro não é fim 

ou [causa] eficiente, como os exemplos anteriores, mas sujeito. Algumas 

coisas, porém, são ditas ‘ente’ ou ‘ser’, porque têm o ‘ser por si’, como 

substância, que primeiro e principalmente é dita ‘ente’. (TOMÁS DE 

AQUINO. In Met. IV, lect. 1, n. 11)13. 
 

Podem existir diversos entes, com diferenças nos acidentes14, o que confere a cada um 

sua particularidade específica na realidade, como o cachorro não é igual a planta, mas todos 

                                                           
9 Cf. Met. Δ 1017a, 22. 
10 Realidade entendida no âmbito da existência. 
11 A species inteligível é uma similitude da coisa. Cf. S. Th.,  I, q. 85, a.2. 
12 Cf. Met. Γ 1 1003a. 25 – 1003b. 10. 
13 TOMÁS DE AQUINO, 2016, p. 338. 
14 “Acidente significa aquilo que se vincula a alguma coisa e pode ser verdadeiramente afirmado, mas isto nem 

necessária nem usualmente, como, por exemplo, quando estivesse alguém cavando um buraco para uma planta, 

encontrasse um tesouro. A descoberta do tesouro seria um acidente para aquele que estivesse cavando o buraco, 

visto que uma coisa não é uma consequência ou sequência necessária da outra e, tampouco, não se costuma 

encontrar um tesouro quando se planta” (Met. Δ XXX 1025a 14 -19). 
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fazem referência a substância (ser)15. Deste modo, “a noção de ente é análoga, quer dizer, se 

predica de todas as coisas em um sentido em parte igual e em parte diferente” (ALVIRA; 

CLARAVELL; MELENDO, 2014, p. 50). Por isso, mesmo havendo diversos modos de ser na 

realidade, ou seja, diversos entes, todos são sempre relativos à substância, ao ser16 – entendido 

como perfeição que encerra todas as coisas do universo, pois estas são. 

 

Com efeito, diz-se de algumas coisas que são porque são substâncias, outras 

porque são modificações da substância; outras porque constituem um processo 

para substância, ou destruições, ou privações, ou qualidades da substância, ou 

porque são produtivas ou geradoras da substância ou de termos relativos à 

substância, ou ainda negações de alguns desses termos ou da substância 

(assim, chegamos a dizer até que não ser é não ser). (Met. Γ I 1003b 6-11)17.  

  

 O ente entendido do primeiro modo, como afirmado por Aristóteles e também pelo 

Doutor Angélico18 é aquilo que primeiro o intelecto concebe no processo de intelecção, pois 

comunica a essência da coisa. Já o ente entendido como verdade nas preposições, permite que 

se considere como ente aquilo que não pode ser considerado na primeira forma, como as 

privações e negações, apontando a ausência ou presença de um acidente. Neste caso, “seus 

sentidos são aqueles indicados pelas figuras de predicação, uma vez que o ser tem tantos 

sentidos quantas são as figuras” (Met. Δ VII 1017 a 24-26)19.  

 Antes de concluir o primeiro capítulo, Tomás de Aquino afirmou que o ente absoluto é 

aquele do qual se alcança primeiramente nas substâncias e sob certo aspecto nos acidentes. 

Assim também a essência se dá de modo mais próprio e verdadeiro nas substâncias e, sob um 

certo aspecto, (secundum quid) nos acidentes. No que diz respeito às substâncias, existem 

substâncias que são simples e outras que são compostas, mas nas primeiras a essência se dá na 

forma mais pura e nobre, já na segunda ela se apresenta mais acessível a todos, tendo forma e 

matéria20. “Mas, como as essências daquelas substâncias nos são mais ocultas, daí deveremos 

                                                           
15 Cf. Met. Γ 1 1003a. 30. 
16 “Pensando o ente, todo ente e o ente todo em seu fundamento, que é o ser, a metafísica pensa fundamentalmente 

o ser e o pensa como aquilo que, pondo-se, se opõe absolutamente ao não ser; pensa-o como a incontraditoriedade 

absoluta. Daí o significado de totalidade exposto nas fórmulas: tudo é ser e ser e tudo. Esse significado de totalidade 

pode ser explicitado, conotando-se sua infinidade, ilimitação, incondicionamento, absolutez, insuperabilidade e 

inultrapassabilidade, porque fora do ser resto só o não ser, que não é e não pode ser. Vê-se assim que o princípio 

de não contradição constitui a semantização originária do ser: do ser necessariamente não se pode dizer senão ser.” 

(MOLINARO, 2000, p. 9). 
17 ARISTÓTELES, 2012, p. 106. 
18 Cf. De Ente et Essentia §3. 
19 ARISTÓTELES, 2012, p. 143. 
20 Cf. De Ente et Essentia §8 
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começar pelas essências das substâncias compostas, a fim de que, principiando pelo mais fácil, 

processe-se um aprendizado mais adequado” (TOMÁS DE AQUINO, 2014, p. 21). 

O ente está intimamente ligado à estrutura da realidade, pois a constitui através da sua 

existência e nas diferenças expressas nos acidentes, bem como é o primeiro a ser concebido 

pelo intelecto no processo de conhecimento, dado que a percepção sensorial é necessária para 

conhecer. 

 

Toda ciência que é sobre várias coisas, que se dizem em relação a um primeiro, 

é própria e principalmente sobre esse primeiro, da qual as outras coisas 

dependem segundo o ser. E, por causa disso, são denominadas de acordo com 

esse nome, e isso onde há verdade. Ora, a substância é esse primeiro entre 

todos os entes. Logo, o filósofo que considera todos os entes, deve ter em sua 

consideração os princípios e as causas das substâncias. Logo, por 

consequência, sua consideração primeira e principalmente, é sobre as 

substâncias. (TOMÁS DE AQUINO. In Met. IV, lect. 1, n. 19)21. 
  

Nesse processo de inteligibilidade iniciado no ente torna-se necessário conhecer às 

substâncias22, que são compostas ou simples, mas que sempre se referem à Substância Primeira 

- Deus. Portanto, quando se despreza o ente torna-se impossível qualquer tipo de conhecimento 

humano. 

 

 

3 ESSÊNCIA COMO FINALIDADE E LIMITE DO CONHECIMENTO HUMANO 

 

 “Deve-se passar da significação de ente à significação de essência [...]” (TOMÁS DE 

AQUINO, 2014, p. 17). O caminho proposto no Opúsculo De Ente et Essentia segue o método 

da aprendizagem, pois deve-se começar pelo que é primeiro para nós, para chegar ao que é 

                                                           
21 TOMÁS DE AQUINO, 2016, p. 340. 
22 Faz-se necessário um esclarecimento a respeito do conceito de substância, em geral é “a mesma coisa que ente, 

acentuando-se que se trata do ente primário e completo, ao qual necessariamente fazem referência todos os outros 

entes. Essa referência consiste no fato de que todos os outros entes são entes pela substância e na substância, e 

assim são correlativos à substância como seus acidentes. O conteúdo dessa correlação se exprime nas fórmulas: a 

substância é o ente cuja determinação é ser por si e em si; o acidente é o ente cuja determinação é o ser por outro 

e em outro, o qual é a substância. Essas determinações se dispõe no plano do ser do ente: se o ente, como tal, é por 

seu ser e em seu ser, segue-se que o ente que é primária e completamente é o ente por si e em si, à diferença do 

ente que é secundária e incompletamente, o qual, por isso, é por outro e em outro; esse ente é o acidente. Substância 

significa, portanto, o ente por si e em si, e sob esse aspecto designa a subsistência, a independência, a efetividade 

própria e autônoma, o ser sujeito ou substrato ou supósito (hypokéimenon), o singular que subsiste, o indivíduo (tò 

de tí), a pessoa. Esse significado, concernindo ao ser do ente, declara sua realidade, e por isso é designado com o 

nome de substância primeira” (MOLINARO, 2000, p. 119 – 120). 
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primeiro para a realidade, passando da significação do ente à essência23. Contemplar a essência, 

segundo Tomás de Aquino, é o objetivo da atividade intelectiva do ser humano. O intelecto na 

sua operação apreende aquilo que é simples: as essências das coisas. Antes de compor e dividir 

a proposição, o intelecto é capaz da simples apreensão da essência das coisas, ora se é capaz de 

conhecer o que é simples, é capaz de conhecer parcialmente Deus. 

 

Nas criaturas existem dois princípios fundamentais: o ser, que faz que todas 

elas sejam entes, e a essência, que determina o modo de ser de cada uma delas. 

Portanto, a essência é definida como aquilo pelo qual uma coisa é o que é. 

Como se viu tratar da substância e os acidentes, em sentido estrito a essência 

corresponde principalmente à substância. A essência indica o modo de ser 

concreto da substância ou dos acidentes; mas principalmente falando, 

corresponde só ao que é subsiste, ao que é em si (a substância), e é por isso 

que, estritamente, a essência faz referência à substância. (ALVIRA; 

CLAVELL; MELENDO, 2014, p. 116). 
  

Tomás afirma que nem a forma nem matéria são essências sozinhas24, mas que “a 

essência é aquilo que é significado pela definição da coisa” (TOMÁS DE AQUINO, 2014, p. 

22). A definição se faz pelo gênero próximo e diferença específica. Ex.: homem (espécie) é 

animal (gênero próximo) racional (diferença específica). Não se podem definir os gêneros 

supremos (substância, qualidade, quantidade, etc.) e nem os indivíduos. O indivíduo não pode 

ser definido como indivíduo, mas como espécie (Sócrates não pode ser definido como Sócrates, 

mas pode ser definido como homem). Ora, a definição das coisas não se dá somente pela forma 

ou pela matéria, visto que a primeira é o ato da matéria e a segunda é um acréscimo à essência, 

estando intimamente relacionada com os acidentes. No entanto a essência nos entes materiais 

se dá com a união de forma e a matéria, pois juntas são capazes de dizer sobre o que a coisa é.   

 

A mútua relação entre matéria e forma como potência e ato explica que a 

essência dos entes corpóreos seja uma, ainda que composta de dois elementos. 

A união entre a potência e seu ato correspondente constitui uma unidade 

metafísica, mais íntima que as unidades de agregação compostas por um 

conjunto de entes que já são em ato e que guardam uma ordenação recíproca. 

(ALVIRA; CLARAVELL; MELENDO 2014, p. 121). 

 

A matéria é princípio de individualização, mas a matéria que individua não é qualquer 

matéria, é aquela que é assinalada, a qual é “considerada por determinadas dimensões” 

                                                           
23 Para tanto, Tomás de Aquino esclarece que “[...] o nome de natureza tomada deste modo parece significar a 

essência da coisa na medida em que está ordenada à operação própria da coisa, uma vez que nenhuma coisa é 

destituída de operação própria. O nome quididade deriva, porém, disto que é significada pela definição; mas, é 

dita essência na medida em que, por ela e nela, o ente tem o ser” (TOMÁS DE AQUINO, 2014, p. 20).  
24 Cf. De Ente et Essentia § 11 – 12. 
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(TOMÁS DE AQUINO, 2014, p. 24). Para entender melhor como se dá essa relação, vale usar 

o exemplo que evidencia o uso dos artigos: Sócrates é um ser constituído de carne e de osso, 

enquanto o homem é o ser constituído de carne e de osso25. O gênero e a espécie também são 

definidos segundo a matéria assinalada e a não assinalada, pois a definição da espécie se dá pela 

matéria determinada por dimensões, já o gênero se define pela diferença a qual é tomada a 

forma. “Pois, se o animal não fosse tudo que é o homem, mas uma parte dele, não seria 

predicado dele, visto que nenhuma parte integral se predica do seu todo” (TOMÁS DE 

AQUINO, 2014, p. 25). 

 O corpo na sua concepção demonstra evidentemente essa diferença, pois “é denominado 

corpo, na medida em que está no gênero da substância [...]” (TOMÁS DE AQUINO, 2014, p. 

25), podendo por sua natureza designar três dimensões, que são o próprio corpo26, haja vista 

que é parte integral e material do animal, pois este não será o que é sem o seu corpo. Deste 

modo, não é possível pensar a essência de homem, nem a essência de Sócrates sem a dimensão 

do corpo. 

 

Assim, quando se dizia que “o corpo é o que tem tal forma, a partir da qual 

três dimensões podem ser designadas nele”, entendia-se qualquer forma que 

fosse, quer a alma, quer a petreidade, quer qualquer outra. Assim, a forma do 

animal está contida implicitamente na forma do corpo, na mesma medida em 

que corpo é seu gênero. (TOMÁS DE AQUINO, 2014, p. 26). 
  

Com a definição de corpo o autor introduz o significado de gênero, o qual é perceptível 

pela forma do corpo, não sendo apenas matéria, mas uma matéria determinada. “Assim, 

portanto, o gênero significa indeterminadamente o todo que está na espécie, pois não significa 

apenas a matéria” (TOMÁS DE AQUINO, 2014, p. 26). Incorpora-se ao gênero tudo que 

provém dos sentidos e dos movimentos, os quais caracterizam os animais, que segundo 

Aristóteles têm na sua alma a predominância dos sentidos e do movimento, no caso dos seres 

humanos acrescenta-se a faculdade racional, o que permite compreendê-lo como zoon logikon. 

No que concerne a compreensão dos entes, há também a diferença, que se dá no todo, 

aparentemente na espécie, porém não se limita a forma, mas designa uma forma determinada. 

Entretanto, é evidente que o gênero não prejudica a diferença, nem a confunde, a não ser que o 

sujeito seja predicado de afecção. Para tanto, Tomás explica que a diferença é:  

 

                                                           
25 Cf. De Ente et Essentia §19 
26 “[...] as próprias três dimensões designadas são o corpo que está no gênero da quantidade” (TOMÁS DE 

AQUINO, 2014, p. 25). 
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[...] como uma certa denominação tomada da forma determinada, à sua parte 

de que a matéria determinada entre a sua intelecção primeira; como é claro 

quando se diz animado, isto é, aquilo que tem alma; pois, não se determina o 

que é, se corpo ou algo distinto. (TOMÁS DE AQUINO, 2014, p. 27). 

 

 Relaciona-se a esses dois conceitos anteriores a significação de espécie27, que também 

é chamada de definição, nela se assume a matéria determinada (gênero) e a forma pela qual se 

determina o nome da diferença designada (diferença). Da mesma maneira que existe um 

paralelo entre matéria, forma e composto; existe também em gênero, diferença e espécie, tendo 

em vista que estes não podem ser predicados uns dos outros. Ora, “nem o gênero é a matéria, 

mas tomada da matéria como significando o todo; nem a diferença é a forma, mas tomada da 

forma, como significando o todo” (TOMÁS DE AQUINO, 2014, p. 27).  

 Considerar esses termos e suas significações torna-se necessário para a compreensão da 

essência, pois ela é produção de duas intelecções anteriores, como por exemplo, o homem é 

animal e racional, sendo a primeira intelecção uma diferença que exprime a natureza, a partir 

do que é material, e a segunda intelecção remete a diferença racional que está na determinação 

da forma especial. Nesse duplo inteligir é possível encontrar a essência do homem, a qual se dá 

por esse processo cognoscível de percepção da realidade e suas atribuições, sendo elas a matéria 

e o gênero, a forma e a diferença, chegando a atribuição específica do ser. Essa noção precisa 

conter tudo aquilo que se predica o indivíduo, tendo presente todas atribuições na essência. 

 

Ao conhecer os entes, é a sua essência a que permite agrupá-los em um gênero 

e uma espécie, uma vez que os entes se agrupam pelos modos de ser 

semelhantes. O cachorro, o gato, o tigre, etc., pertencem ao gênero “animal” 

porque suas essências determinam que todos tenham um grau de ser 

semelhante uma vez que todos são seres que vivem e são dotados de 

conhecimento sensível, apesar de suas particularidades próprias. (ALVIRA; 

CLARAVELL; MELENDO, 2014, p. 116). 

  

 Ainda levando em consideração o relacionamento de gênero, espécie ou diferença sendo 

sempre necessário partir do “todo”, seja conforme a noção própria ou relacionado ao ser das 

coisas individuais, percebe-se que o Doutor Angélico diz ser impossível atribuir a essência algo 

que não esteja nela. Por exemplo, dizer que a cor do homem faz parte da sua essência, logo isso 

será falso. Mas atribuir ao homem a animalidade e a racionalidade está correto, pois isto é o 

que forma sua essência.  

 

                                                           
27 Cf. De Ente et Essentia § 24 



REIS. Miguel Soares dos. O ente e a essência como noções necessárias para a atividade intelectiva: o princípio da inteligibilidade e a 

finalidade do conhecimento. 

 
Revista Ratio Integralis, Campanha, v. 2, n. 1, p. 27-43, 2022. ISSN: 2763-6127. 

  36 

Fica assim, portanto, claro que este nome homem e este nome humanidade 

significam a essência do homem, mas diversamente, como foi dito. Pois, este 

nome homem a significa como um todo, isto é, na medida em que não 

prescinde da designação da matéria, mas a contém implícita e indistintamente, 

como foi dito que o gênero contém a diferença; assim, este nome homem 

predica-se dos indivíduos. Mas, este nome humanidade a significa como parte, 

pois não contém na sua significação senão aquilo que pertence ao homem na 

medida em que é homem e prescinde de toda designação da matéria; daí que 

não predicar-se dos indivíduos do homem. E, por causa disto, às vezes o nome 

essência encontra-se predicado da coisa; com efeito, dizemos que Sócrates é 

uma certa essência; e às vezes se nega, assim como dizemos que a essência de 

Sócrates não é Sócrates. (TOMÁS DE AQUINO, 2014, p. 30). 

 

 A espécie é predicada pelos acidentes, os quais devem estar em conformidade com seu 

ser (existência). A noção de espécie, por sua vez, está intimamente ligada a essência, pois todos 

os acidentes fazem referência à substância. Entretanto, pode subentender que a espécie contém 

uma noção de universal, porém a unidade e a comunidade não dependem da essência, mas da 

universalidade. Isso acontece porque  

 
a noção de espécie advenha à natureza humana de acordo com aquele ser que 

tem no intelecto. De fato, a própria natureza humana tem no intelecto um ser 

abstraído de tudo que individua e, assim, tem uma noção uniforme para com 

todos os indivíduos que há fora da alma, na medida em que é igualmente 

semelhança de todos e leva ao conhecimento de todos na medida em que são 

homens. (TOMÁS DE AQUINO, 2014, p. 33) 

  

 A natureza28 pode ser considerada de duas maneiras: em si mesma, considerando-a 

absoluta e tudo o que está fora dela é falso; mas que também pode ser observada como nos 

acidentes que referem-se a ela.  

 

Fica, assim claro, como a essência ou natureza está para a noção de espécie; 

pois, a noção de espécie não é daquilo que lhe cabe de acordo com sua 

consideração absoluta, nem dos acidentes que a acompanham em 

conformidade com o ser que tem fora da alma, como a brancura e negrura, 

mas é dos acidentes que acompanham em conformidade como ser que tem no 

intelecto; e, deste modo, cabe-lhe também a noção de gênero ou diferença. 

(TOMÁS DE AQUINO, 2014, p. 35). 

 

É perceptível, portanto, que todas essas noções, sejam de espécie e essência, gênero, 

diferença são produtos das operações do intelecto, que possui a capacidade de abstrair dos 

                                                           
28 “Em sentido mais restrito, natureza indica a determinação que define um ente: natureza como essência. Fazendo 

ressoar o significado originário, essa determinação consiste, desde Aristóteles, no princípio intrínseco do 

movimento, isto é, do desenvolvimento, da realização e do modo unitário de agir e de comportar-se de um ente” 

(MOLINARO, 2000, p.89). 
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particulares aquilo que é universal.  Somente o ser humano é capaz de realizar operações como 

essas, das quais ele consegue conhecer a realidade, por isso torna-se importante compreender o 

ente e a essência, pois são primordiais para a doutrina epistemológica de Tomás de Aquino. 

 

 

4 A VERTICALIDADE DO CONHECIMENTO E OS LIMITES  

 

 Tomás de Aquino, na obra De Ente et Essencia, constrói uma argumentação com o 

intuito de introduzir seus colegas à Filosofia Primeira, à metafísica, pela qual se conhece os 

fundamentos da realidade, como também às substâncias mais puras e divinas. Contudo, o 

método do Doutor Angélico é fenomenológico, começando sempre por aquilo que é manifesto 

na realidade, uma vez que é por ela que o ser humano conhece, tomando os sensíveis compostos 

(matéria e forma), visando atingir o que é simples (puro) e inteligível, assumindo um caminho 

vertical. Seguindo os passos de Aristóteles, sua epistemologia parte do sensível em direção ao 

inteligível, visando contemplar à substância mais simples e absoluta, causa de todas as outras: 

Deus.  

 

Algumas das substâncias, porém são simples e algumas compostas e em 

ambas há essência, mas nas simples de um modo mais verdadeiro e nobre, de 

acordo com o que têm também um ser mais nobre; são, com efeito, causa das 

que são compostas, pelo menos a substância primeira e simples que é Deus. 

(TOMÁS DE AQUINO, 2014, p. 20). 

 

No que diz respeito à Deus, o filósofo medieval propõe uma relação de participação, 

que foi melhor desenvolvida na sua maturidade acadêmica, em que os seres possuem o seu ser, 

não em si mesmos, mas participando do ser de Deus, que tem existência e essência em si 

próprio.  

 

O ato de ser de cada ente finito constitui uma autêntica participação, uma 

“réplica” real, do Ser infinito e subsistente que configura o Absoluto em sua 

mais radical entidade. [...] E efetivamente esse ato é uma participação do Ser 

de Deus: desde o ponto de vista dinâmico, uma vez que é causado pelo Ipsum 

Esse, que o cria e constantemente o conserva; e desde a perspectiva estativa 

enquanto semelhança debilitada de Deus, uma vez que o actus essendi 

representa o eixo ou a coluna vertebral da estrutura ontológica de toda 

realidade finita. (ALVIRA; CLARAVELL; MELENDO, 2014, p. 332). 

  

Ora, se o homem tem a essência racional e é capaz de atingir a sabedoria, isso deve-se 

porque ele é criatura e participa na essência divina, a qual é pura sabedoria e inteligência em 
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ato, o que no homem é apenas em potência. Para que a potência de conhecer seja atualizada no 

homem, é preciso que o intelecto ativo retire dos entes as species que são introduzidas no 

intelecto passivo, onde acontece a operação do conhecimento. Tomás de Aquino, como 

Aristóteles, também valoriza a necessidade das experiências sensíveis, uma vez que o contato 

com as substâncias compostas inicia o caminho epistemológico do homem, que tem como fim 

atingir às substâncias mais simples. Por isso, o homem abstrai das substâncias compostas, que 

se manifestam e se apresentam por diversos acidentes, o universal que é produzido pelo 

intelecto em relação à essência. 

 O “[...] ente e a essência são o que é concebido primeiro pelo intelecto” (TOMÁS DE 

AQUINO, 2014, p. 17). Com essa afirmação, o autor não só expõe o caminho epistemológico 

a ser percorrido, mas afirma a importância do ente e da essência no processo de conhecimento, 

sendo eles início e fim da atividade intelectiva dos seres humanos. Muitos até hoje encontram 

dificuldade de assimilar o significado desses dois termos, dado a complexibilidade dos 

conceitos, sobretudo por parte da essência, a qual inicialmente apresentou dificuldade em 

encontrar um termo que abarcasse toda sua definição29.  

  O caminho do conhecimento para Tomás inicia com o ente, ficando claro que 

 

[...] na ordem do conhecer, a prioridade real do ser em relação às demais perfeições 

das coisas tem como consequência a primazia da noção do ente. Qualquer objeto que 

conhecemos, antes de nada é, e daí que nossa inteligência o conheça em primeiro lugar 

como algo que é, como ente. Por isso a noção de ente está incluída de maneira 

implícita em todos os demais conceitos intelectuais. Qualquer pessoa entende por 

árvore ou por cavalo coisas que são e que possuem o ser de um modo particular; quer 

dizer, conhece-os como entes que são segundo uma essência determinada. Assim, 

estão presentes de maneira indissociável em todos nossos conhecimentos intelectuais 

os elementos constitutivos do ente, que já explicamos. (ALVIRA; CLARAVELL; 

MELENDO, 2014, p. 47). 

 

 O ente tem grande papel na concepção da realidade, possui ordem ontológica, pois em 

si ele possibilita o contato com a essência e a existência. Como mencionado anteriormente, ele 

existe manifestando-se pelos acidentes, porém sempre fazendo referência a uma substância, da 

qual emanam todas as características específicas que constituem o seu é. 

 Conhecendo os entes, o homem também conhecerá a essência, aquilo pelo qual uma 

coisa é o que é. Com o primeiro momento de cognição, o processo abstrativo retira do ente os 

                                                           
29 “Embora oύσία tenha sido traduzido por essentia e por substantia, advertiu-se que esses termos não poderiam 

ser utilizados indistintamente. Etimologicamente essentia equivale a oύσία. Mas, na medida em que Aristóteles 

deu a oύσίαo significado primário de substantia, foi preciso utilizar essentia como tradução de τί ήν ξιναι” 

(MORA, 2001, p. 897). 
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atributos que fazem ele ser o que é, que o define30.  Todo produto intelectual armazenado na 

memória é um aglomerado de essências, das quais fazem o homem reconhecer outros entes, 

através do gênero e da espécie, mesmo que possuam acidentes diferentes. Esse conhecimento 

não é somente assimilação e comparação, mas é interiorização de aspectos que correspondam 

a essência e a existência, as quais participam da Causa Criadora. 

 A essência também é limite do conhecimento humano, pois não é possível conhecer 

além dela, uma vez que ela é a estrutura pela qual se percebe aquilo pelo qual uma coisa é o 

que é. Entretanto, o ser humano não pode conhecer algumas essências, aquelas que são das 

substâncias simples, sobretudo a de Deus, pois:  

 

é impossível que um intelecto criado, por suas faculdades naturais, veja a 

essência de Deus. Pois o conhecimento se dá quando o conhecido está em 

quem o conhece. Ora, o conhecido está em quem o conhece de acordo com o 

modo próprio deste. Por isso, o conhecimento de todo aquele que conhece é 

segundo o modo de sua natureza. Assim, se o modo de ser de alguma coisa 

conhecida ultrapassa o modo da natureza de quem conhece, o conhecimento 

dessa coisa estará sem dúvida acima da natureza daquele que conhece. [...] 

Assim, o intelecto criado não pode ver a Deus em sua essência, a não ser que 

Deus, por sua graça, se une ao intelecto criado como inteligível à ele. (S. Th., 

I, q. 12, a. 4, res)31  

 

Percebe-se, portanto, que existe um limite que se impõe ao conhecimento humano, o 

qual se instaura na essência divina, pois ela transcende toda capacidade racional e intelectual 

do homem.  Ora, sendo assim, não há como, nesta vida, utilizar das faculdades naturais para 

ultrapassar as debilidades humanas e conhecer a essência de Deus, mas é possível que se 

contemple essa essência após a morte, na bem-aventurança32. “Se então o intelecto da criatura 

                                                           
30 Cf. De Ente et Essentia § 72 
31 TOMÁS DE AQUINO, 2016, p. 264-265. 
32 “A última e perfeita bem-aventurança não pode estar senão na visão da essência divina. Para esclarecer isso, 

duas considerações são necessárias. A primeira, que o homem não é perfeitamente bem-aventurado quando ainda 

lhe fica algo para desejar e quererem. A segunda, que a perfeição de uma potência se considera segundo a razão 

de seu objeto. Como diz o livro III da Alma, o objeto do intelecto é aquilo que é, ou seja, a essência da coisa. 

Donde a perfeição do intelecto se mede pelo conhecimento da essência de uma coisa. Se, no entanto, o intelecto 

conhece a essência de um efeito, pela qual não pode ser conhecida a essência da causa, a saber o que a causa é, 

não se pode dizer que o intelecto conheceu absolutamente a causa, embora, pelo efeito, possa conhecer que a causa 

existe. Por isso, naturalmente permanece no homem, ao conhecer o efeito, o desejo de saber que este efeito tem 

uma causa e de saber o que é a causa. Esse desejo é de admiração e causa a inquirição, como diz o início do livro 

da Metafísica. Por exemplo, se alguém conhecendo o eclipse do sol considera que ele procede de alguma causa, 

admira-se dela porque não sabe o que é, e admirando investiga. E esta investigação não repousará até que conheça 

a essência da causa. Ora, se o intelecto humano, conhecendo a essência de algum efeito criado, não conhece de 

Deus senão se ele existe, sua perfeição ainda não atingiu absolutamente a causa primeira. Permanece ainda nele o 

desejo natural de investigar a causa. Por isso, ainda não é perfeitamente bem-aventurado, pois, para a perfeita bem-

aventurança requer-se que o intelecto atinja a essência mesma da primeira causa. Assim sendo, terá a sua perfeição 

na união com Deus como seu objeto, e só nisto consiste a bem-aventurança do homem, como acima foi dito” (S. 

Th., I – II, q. 3, a. 8). 
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racional não pode alcançar a causa primeira das coisas, deve-se conceder que os bem-

aventurados veem a essência de Deus” (S. Th., I, q. 12, a. 1, res)33. 

A racionalidade humana é limitada, não é absoluta, não sendo capaz de conhecer todas 

as realidades em ato, sobretudo no que diz respeito a Deus, que só o podemos conhecer pela 

suas revelações e efeitos, como a criação, que é produto da comunicação da perfeição e da 

bondade divina. Entretanto, todo homem tende para um fim, a sua realização, a qual se dá pela 

total contemplação da grandeza de Deus, neste estado de bem-aventurança, assim 

compreendido por Tomás. No entanto, Aristóteles já havia mencionado a realização humana 

em uma divindade, a qual preencheria todas as lacunas e limitações humanas: 

 

[...] por esse motivo poder-se-ia com justiça supor que sua aquisição está além 

da capacidade humana, visto que em muitos aspectos a natureza humana é 

escrava, como em que, como diz Simônides, ‘Somente a Divindade pode ter 

este privilégio’, devendo o homem apenas buscar o conhecimento que está ao 

seu alcance. [...] Ora, só existem duas maneiras nas quais a ciência pode ser 

divina. Uma ciência é divina se for caracteristicamente posse da Divindade, 

ou se disser respeito a assuntos divinos. E somente essa ciência preenche essas 

duas disposições, pois todos creem que a Divindade seja uma das causas e um 

tipo de princípio e que a Divindade é quem possui exclusiva ou principalmente 

esse tipo de conhecimento. (Met. A I 982 b 28 – 983 a 1-11)34.  

 

 A metafísica é o caminho pelo qual o homem deve elevar-se ao conhecimento das coisas 

divinas, começando pelos entes sensíveis, os quais são mais acessíveis à compreensão, para que 

abstraindo a essência, o homem seja conhecedor da realidade onde está inserido, a fim de que 

por meio dela possa se elevar à Causa Primeira da realidade, da qual todos os seres participam 

da sua existência. 

 

O ser humano que faz metafísica aproxima-se de Deus e, nisso, Aristóteles 

situou a máxima felicidade do ser humano. Deus é bem-aventurado, 

conhecendo e contemplando a si mesmo; o homem é bem-aventurado, 

conhecendo e contemplando os princípios supremos das coisas, e, portanto, 

Deus in primis et ante oimnia. Nesse conhecimento, o ser humano realiza 

perfeitamente sua natureza e a sua essência, que, justamente, consiste na 

inteligência e na razão. (REALE, 2001, p. 51). 

  

Todo ser humano deve inclinar-se ao alto, para realizar sua vocação ontológica, que 

deseja possuir o conhecimento, o qual só está em plenitude em Deus, o fim para o qual tendem 

todas as coisas. Rejeitar a metafísica é fragmentar o saber, transformando-o em cacos, uma vez 

                                                           
33 TOMÁS DE AQUINO, 2016, p. 259. 
34 ARISTÓTELES, 2012, p. 46. 
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que esta sublime ciência é a responsável por conceder unidade e coerência ao conhecimento 

humano. Muito mais que destruir o saber, a recusa desse saber é a negação da abertura 

ontológica que o seres humanos possuem em si mesmo de transcender-se, de conectar-se com 

o suprassensível. Mas, sobretudo, desprezar essa ciência é desprezar o conhecimento absoluto, 

“a verdade e a vida” (Jo 14, 6).  

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 Ente e essência são estruturas que possibilitam a percepção dos limites e das condições 

nas quais se constroem o conhecimento humano. Desta maneira, torna-se possível entender 

melhor a capacidade cognitiva humana e seu alcance na inteligibilidade da realidade, a qual é 

transposta para o intelecto através da atividade do intelecto agente, que traduz em imagens as 

species captadas dos entes no intelecto possível, onde se produz o conhecimento. Nessa relação 

é possível, através das percepções e intelecções conceber a essência pela definição, que 

demonstra o que aquilo pelo qual a coisa é o que é.  

 A epistemologia de Tomás de Aquino segue um caminho vertical que vai do sensível 

ao inteligível, do composto ao simples, do ente à essência. A alma humana possui esse impulso 

ontológico ao saber, que deseja contemplar a perfeição das perfeições, o mais absoluto 

conhecimento, que é Deus. 

 Ente é o princípio e a essência o fim da atividade intelectiva dos seres humanos, os quais 

limitam-se necessariamente a essas estruturas para produzirem o conhecimento. No entanto, 

não é possível conhecer todas as essências, haja vista que a essência divina escapa às faculdades 

naturais, por isso só pode ser contemplada em outra realidade, na bem-aventurança. Este 

conhecimento supera todo saber humano e sacia a sede ontológica de conhecimento, a ponto de 

uma mente sábia solicitar: “Nada mais que tu, Senhor!”.  

Os seres humanos devem lutar contra o materialismo, consumismo, relativismo e 

cientificismo moderno que visa rechaçar e desprezar a abertura ontológica do homem para o 

transcendente, pois toda e qualquer tentativa de satisfação humana torna-se vazia e insuficiente 

para preencher àquele espaço que só pode ser ocupado por Deus. Os seres humanos devem 

abrir-se ao transcendente, para que se torne frutuosa sua experiência filosófica e humana. 

 A única ciência que é capaz de conduzir o ser humano à satisfação da sua vontade natural 

de conhecer é a metafisica, pois ocupa-se do ente enquanto ente, diferentemente das ciências 

particulares, que tomam apenas uma parte do ente para a consideração. A filosofia primeira é 
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capaz aproximar as criaturas de Deus, realizando-as existencialmente, a fim de que todas 

proclamem:  

 

Ele é o guia da Sabedoria e o condutor dos sábios. Nós e nossas palavras 

estamos na mão dele, todo o nosso pensamento e talento. Foi ele que me deu 

o conhecimento exato sobre o que existe, a compreensão da estrutura do 

mundo e a propriedade dos elementos, o princípio, o fim e o meio dos tempos, 

a alternância dos solstícios e a mudança das estações, os ciclos do ano e a 

posição dos astros, a natureza dos animais e os instintos das feras, as forças e 

os espíritos e os pensamentos dos homens, a variedade das plantas e a 

propriedade das raízes. Conheci tudo o que está escondido e o que se poder 

ver, pois a Sabedoria, artífice de tudo, o ensinou a mim. (Sb 7,15-20). 
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Resumo: O presente artigo  tem como ponto de partida uma das grandes questões filosóficas 

discutidas pela Filosofia do Direito, que consiste em compreender o papel da justiça no Direito 

e vice-versa. Para isso, este artigo busca encontrar respostas em dois grandes filósofos, que 

contribuíram tanto para a Filosofia quanto para o Direito. Em primeiro momento, será 

apresentada a ideia de Platão e Aristóteles no que concerne ao Direito e, logo após, se o Direito 

é a finalidade da justiça, ou se esta é a finalidade daquele, através das compreensões que estes 

dois grandes filósofos apresentam. 
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Abstract: This article has as its starting point one of the major philosophical issues discussed 

by the Philosophy of Law, which is to understand the role of justice in Law and vice versa. For 

this, this article seeks to find answers in two great philosophers, who contributed both to 

Philosophy and to Law. At first, the idea of Plato and Aristotle will be presented, with regard 

to Law and, soon after, if the Law is the purpose of justice, or if this is the purpose of the former, 

through the understandings that these two great philosophers present. 

Keywords: Law. Philosophy. Philosophy of law. Justice. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A justiça é a finalidade do Direito? Esta é a problemática que o presente estudo se propõe 

a analisar. Apesar de parecer uma pergunta simples, sua resposta é complexa, já que é difícil 

definir justiça.  

De acordo com Bittar (2005), a ideia de justiça, independentemente de qualquer tomada 

de posição, traduz em expectativas complexas, que tornam difícil sua conceituação.  

 

A Filosofia do Direito é um saber crítico a respeito das construções jurídicas 

erigidas pela Ciência do Direito e pela própria práxis do Direito. Mais que 

isso, é sua tarefa buscar os fundamentos do Direito, seja para cientificar-se de 

sua natureza, seja para criticar o assento sobre o qual se fundam as estruturas 

do raciocínio jurídico, provocando, por vezes, fissuras no edifício que por 

sobre as mesmas se ergue (BITTAR, 2005, p. 43). 

 

A Filosofia do Direito tem a tarefa de pensar e repensar de forma crítica, profunda e 

ampla o fenômeno jurídico, ocupando-se do que é justo e injusto. E por mais que o Direito tenha 

que se apresentar rígido, como garantidor da ordem, a Filosofia tem poderosas ferramentas que 

oferecem elementos que contribuem para seu aperfeiçoamento. 

Neste sentido está a importância deste trabalho e a relevância de seu estudo, para 

demonstrar que o Direito deve, efetivamente, possuir mecanismos para a realização da justiça, 

e para isso, é necessário que o jurista possa ser, ao menos de forma razoável, um filósofo do 

Direito. 

Assim, para propor uma solução, este artigo toma como base os ensinamentos de dois 

filósofos da Antiguidade, que deixaram profundas marcas no Direito, as quais podem ser 

observadas, de modo claro, na atualidade. 

Analisando o Direito e a justiça a partir de Platão e Aristóteles, é perceptível a constante 

necessidade de estabelecer a visão da Filosofia no Direito e na sua prática. 
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2 A CONCEPÇÃO PLATÔNICA DE JUSTIÇA 

 

 O pensador ateniense foi um dos filósofos gregos do período clássico cujo pensamento 

é um dos maiores alicerces da filosofia ocidental, assim como suas indicações e concepções de 

justiça são basilares para o Direito. 

Platão, de certo modo, no começo de sua vida pública, ocupou-se de tamanha raiva 

quando seus familiares chegaram ao poder. 

 

Platão travou seu primeiro contato direto com a vida política em 404/403 a.C., 

quando a aristocracia assumiu o poder e dois parentes seus, Cármides e Crítias, 

tiveram importante participação no governo oligárquico. Foi certamente uma 

experiência amarga e frustrante para ele, por causa dos métodos facciosos e 

violentos que constatou serem aplicados por aqueles aos quais depositava 

confiança (ANTISERI; REALE, 2003, p.132).  

 

 Decepcionado com as ignorâncias de seus familiares, o pensador, desde a juventude, já 

encontrava na vida política um ideal a ser seguido e admoestado, mesmo tendo concluído seu 

desgosto com os métodos da política praticada em Atenas, diante da condenação de Sócrates, 

aquele que, para Platão, era o mais sábio e justo dos homens.  

 Depois da morte de Sócrates, Platão fugiu tentando se esconder, onde ficou situado por 

um tempo em Megara na Itália6. Retornando, Platão fundou a academia7, tida como a primeira 

instituição de ensino superior no Ocidente, na qual grupo de seus seguidores recebiam educação 

formal, segundo os preceitos do método dialético de Sócrates. O diálogo Menón foi 

provavelmente o primeiro diálogo dele a divulgar a nova Escola8 (ANTISERI; REALE, 2003, 

p. 133). 

 Platão apresenta extrema importância para a Filosofia do Direito, Hermenêutica, Lógica 

e Argumentação Jurídica, assim como o Direito, sendo um todo, tendo em vista seus 

desenvolvimentos em trabalhos sobre a ética, moral e justiça.  

 

A leitura de Platão à luz de uma práxis filosófica, política, ética e 

antropológica, permite estabelecer a relação entre a filosofia e a teoria da 

                                                           
6 ANTISERI; REALE, 2003, p.133. 
7 Em um ginásio situado no parque dedicado ao herói de Academos, de onde vem o nome Academia. 
8 As investigações filosóficas da Academia teriam assumido a tarefa de, com base no exame das leis, costumes, 

práticas de governos e origens das cidades, definirem um projeto histórico mais justo numa cidade ainda a ser 

feita. Os membros da Academia escreveram preâmbulos às legislações de várias cidades e endereçaram escritos 

de aconselhamento sobre como exercer um bom governo a diversos governantes que recorreram a ela ou com ela 

mantinham contato; poderíamos dizer que a Academia exerceu o papel de “escola política”. (PEREIRA FILHO, 

2009, p. 65) 
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história como uma das vias possíveis de interpretação de seu pensamento. É 

possível buscarmos nos diálogos uma filosofia da história, uma possibilidade 

interpretativa que tem recebido pouca ou nenhuma atenção. Adotamos aqui os 

conceitos “teoria” e “filosofia” da história de modo que parecem soar como 

bem semelhantes e não distintos. De fato, entendemos haver uma correlação 

direta entre ambos os conceitos e que as duas coisas estão presentes nos textos 

platônicos. Mas, em linhas gerais, pensamos a “teoria” da história enquanto 

uma reflexão conceitual em torno do conhecimento histórico, relacionado à 

epistemologia. Por “filosofia” da história pensamos uma reflexão ou 

compreensão do processo histórico enquanto acontecimentos vinculados às 

ações humanas que conduzem e dão sentido ao destino ao homem e da cidade 

numa abordagem antropológica, ética e política (PEREIRA FILHO, 2009, p. 

14). 

 

 Pode-se afirmar, então, que a ideia de justiça foi sendo desenvolvida juntamente com o 

pensamento filosófico na Grécia antiga, prosseguindo, portanto, um caminho linear desde a 

concepção mais antiga – no período da pedra – até as desenvolvidas no período pós-Sócrates.  

Platão foi o filósofo político do mundo ideal, aquele que concebeu nos filósofos a sapiência do 

conhecimento da justiça para fins de promoção do bem-estar da pólis. Nele, a justiça, tema 

central do diálogo da República, viria do plano ideal, e como seria privilégio dos sábios 

conhecê-la, estes seriam aqueles que deveriam assumir o poder da cidade e distribuir as funções 

sociais conforme um padrão de justiça voltado para o que entendem como bem comum. 

O pensador de Atenas vai conceber que a justiça é como virtude que dá a cada um o que lhe é 

devido, sendo essa a justiça que deve ser praticada pelo indivíduo no seu íntimo e na pólis, onde 

ele se relaciona com os demais seres humanos.  

 

Assim, Platão parece concluir que, diante da imoralidade, da corrupção, da 

violência, dos abusos de autoridade, todos os Estados e cidades de seu tempo 

eram mal-governados, com legislações incuráveis e que os males políticos 

somente poderiam cessar quando, conforme sugere a República, os filósofos 

chegassem ao poder e, pela busca da verdade, estivessem aptos a estabelecer 

a justiça. Mas esse “centralismo filosófico” de A República acabou cedendo 

lugar a um novo projeto, apresentado em As Leis (PEREIRA FILHO, 2009, 

p.64). 

  

 Dentre os filósofos9, um deveria ser escolhido para governar a pólis, tornando-se o rei-

filósofo. Dessa maneira, a cidade ideal se apoiaria numa divisão intelectual de trabalho em que 

cada um exerceria um papel de acordo com sua alteridade, ou seja, competência.  

                                                           
9 A clássica imagem do Filósofo-rei ou Rei-filósofo, a quem se atribui uma sabedoria praticamente divina, tem um 

contexto bem localizado. Tendo sido delineada A República, essa imagem do Rei-filósofo perpassa outros 

diálogos, como em As leis, sendo reafirmada na Carta VII. Isso nos permitiria compreender que, mais do que 

instituir a doutrina de que a cidade justa somente pode ser alcançada pela autoridade absoluta, soberana e totalitária 

de um sábio iluminado por uma divina filosofia, a imagem do Rei-filósofo parece demonstrar uma profunda 
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Vês, assim, eu disse, que não estávamos errados ao afirmar que quando 

alguém, dotado de natureza do filósofo, é mal-educado, os próprios atributos 

de sua natureza somados aos outros assim chamados bens, tais como a riqueza 

e as demais vantagens similares, são eles próprios de uma certa forma a causa 

de seu afastamento do gênero de vida filosófico (PLATÃO, 2019, p. 294). 

 

 O que é necessário para Platão é a construção do bem comum a partir de uma repartição 

adequada de funções, conforme a qualidade de cada tipo de indivíduo que compõe a condição 

humana e segundo sua capacidade de coisa significada da natureza, mesmo que a desigualdade 

se fizesse presente. Dessa forma, em um Estado seu próprio desenvolvimento seria mais 

completo e ele preservaria a comunidade como a si mesmo (PLATÃO, 2019, p.297) e, por isso, 

a justiça consiste em recordar a verdade que só existe em nós, ou seja, é despertar a razão para 

que ela se exerça por si mesma. 

O Direito, para Platão, é apresentado a partir da sua teoria da justiça, na condição de 

regulador das relações sociais. Em primeiro lugar, as fontes do Direito concernem ao 

conhecimento do justo, logo o papel do jurista é muito mais que apenas aplicar ou estudar as 

leis existentes, escritas pelo Estado. 

 

Homens e mulheres marcharão juntos. Levarão, inclusive, os filhos robustos 

com eles, de modo que, como as crianças dos indivíduos de outros ofícios 

possam ver o que deverão fazer quando adultos. Mas, além de observar, 

poderão ser úteis em auxiliar em tudo que se refere à guerra e ajudar seus pais 

e mães, nunca notaste nos outros ofícios como os filhos dos oleiros, por 

exemplo, prestam auxílio e observam por um longo tempo antes de iniciar a 

confecção de quaisquer utensílios de barro? (PLATÃO, 2009, p. 251).  

 

Na definição platônica, portanto, a tarefa do Direito seria ajudar na promoção do bem 

comum, alinhando-se com a noção de justiça. 

 

 

3 A CONCEPÇÃO ARISTOTÉLICA DE JUSTIÇA 

 

 Em Platão, constata-se que o Direito – fruto da busca do ideal de justiça – possui um 

conceito muito amplo; para ele, este é indistinguível da moralidade. 

                                                           
desesperança frente às crises, como se nenhum regime político ou governo humano algum pudesse superar. Se 

ainda houvesse saída, talvez estivesse para além das forças humanas. (PEREIRA FILHO, 2009, p. 57) 
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Em Aristóteles, já se pode ver uma melhor separação dos conceitos de justiça, lei e 

moral. 

Platão defendia o inatismo, acreditando que nascemos com princípios e conceitos 

racionais que são inatos nos seres humanos. Segundo Platão, a origem das ideias é dada por 

dois mundos, o mundo inteligível, qual seja, aquele em que as ideias são assimiladas por meio 

do pensamento antes mesmo do nascimento; e o mundo sensível, referindo-se à realidade das 

pessoas em suas experiências reais. 

Aristóteles, por outro lado, foi um filósofo que defendeu o empirismo, argumentando 

que as ideias são adquiridas pela experiência, embora reconhecesse a existência do que chamou 

de grande virtude da justiça universal na ordem natural. 

 

[...] todos compreendem a justiça como disposição de caráter pela qual os 

homens praticam coisas que são justas, e pela qual agem de maneira justa e 

desejam coisas justa e desejam coisas justas; do mesmo modo também em 

relação à injustiça, pela qual agem de maneira injusta e desejam coisas 

injustas. [...] De fato, o que ocorre em relação às ciências e às potências não é 

o mesmo que em relação às disposições de caráter. Pois uma potência ou uma 

ciência parecem ser a mesma coisa e se relacionam com os contrários, mas 

uma disposição de caráter, que é um de dois contrários, não resulta em 

contrários. [...]. Assim, [...] as disposições são reconhecidas por aqueles que 

as manifestam, pois se o bom estado do corpo é reconhecido, o mal estado 

também é reconhecido (ARISTÓTELES, 2015, p. 123). 

 

Em seus escritos, muitas são as contribuições morais e políticas de Aristóteles. Mas é 

na obra Ética a Nicômaco (350a.C.) que o autor tenta formular uma definição universal de 

justiça, que ele chama de dikaiosuné. 

Por sua vez, essa justiça pode ser dividida em duas definições específicas: justiça geral 

e justiça especial. A primeira é a base para seu pensamento sobre o conceito, pois todas as ações 

que parecem estar em conformidade com a lei moral são designadas como justas. Nesse sentido, 

a ideia ampla de justiça, que existe na ordem natural das coisas, incluindo todas as virtudes, 

equivale às virtudes morais universais. Assim, Aristóteles observou que a justiça geral é o 

caráter da alma e, portanto, sua disposição de fazer o que é certo, agir corretamente e desejar o 

que é certo, é a forma mais elevada de excelência moral. 

Como essa concepção ampla de justiça se aplica especialmente ao domínio abstrato da 

virtude moral, Aristóteles observa que esse senso geral de justiça não está diretamente 

relacionado ao Direito, pois este estaria relacionado à aplicação prática da justiça, a essa justiça 

especial associada. 
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Isso ocorre porque os juízes não são feitos para guiar os cidadãos à perfeição moral, mas 

para resolver problemas e conflitos na vida social sobre bens e encargos. Como consequência 

concreta dessa justiça universal abrangente, Aristóteles utilizou o conceito de justiça particular, 

não mais se referindo a dikaios (pessoas justas), mas a dikaion (coisas justas). 

A justiça especial consiste na parte da justiça geral relacionada às ações dos indivíduos 

presentes nas relações sociais. Dessa forma, pode-se dizer que, se um indivíduo possui uma 

moralidade de justiça inerente a ele, como coisa subjetiva, a justiça geral aparecerá; ao 

contrário, a justiça especial se refletirá nas ações reais do indivíduo, ou seja, a aplicação da 

justiça em casos objetivos médios. 

É nesta seção que emerge a construção do Direito, pois a análise da justiça particular e 

a aplicação objetiva da justiça corresponderão à definição da arte do Direito. 

Além disso, Aristóteles afirmou que a virtude da ação privada é não deixar mais ou 

menos ação do que corresponde, de modo que a sociedade verá uma boa distribuição de bens e 

encargos de acordo com a lógica de meio ano. Assim, Aristóteles usa dois conceitos de 

aplicação prática da justiça especial: justiça distributiva e justiça de troca. 

A primeira delas, a justiça distributiva, está relacionada com a função primordial de 

promover a justiça na comunidade, que inclui a origem da distribuição de bens, honras, de 

cargos públicos entre as pessoas da cidade, assim como de deveres, responsabilidades, impostos 

(BITTAR, 2005, p. 99).  

 

A distribuição, portanto, atingirá seu justo objetivo se proporcionar a cada 

qual aquilo que lhe é devido, dentro de uma razão de proporcionalidade 

participativa, pela sociedade, evitando-se, assim, qualquer um dos extremos 

que representam excesso (tò pléon) e a falta (tò élatton) (BITTAR, 2005, p. 

99). 

 

Assim, deve-se observar a finalidade adequada da distribuição na situação social na qual 

encontra-se inserida e a relação entre os sujeitos para essa finalidade, ou seja, se eles utilizarão 

esses atributos em benefício do coletivo. 

Na justiça distributiva, de acordo com a justiça específica, o princípio da 

proporcionalidade deve ser considerado. A justiça da vida real, essa justiça particular, era, para 

Aristóteles, uma das espécies do gênero proporcional; a injustiça, ao contrário, viola o princípio 

da proporcionalidade. Por exemplo, no caso de pagamento de impostos, é justo pagar a parcela 

exata de um indivíduo, nem mais nem menos (FERREIRA, 2012, s/p.). Como diz Aristóteles: 

“O justo implica então necessariamente ao menos quatro termos: as pessoas para as quais ele é 
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de fato justo, e que são duas, e as coisas nas quais ele se manifesta, que são igualmente duas” 

(ARISTÓTELES, 2015, p. 129). 

Ferreira (2012, s/p.), ao tratar da proporcionalidade em Aristóteles, questiona que a 

proporção pode ter um conceito relativo. Então, no conceito de Aristóteles, o que é 

proporcional? Os critérios de distribuição que ele listou com o objetivo de alcançar a harmonia 

social são: 1) A condição dos sujeitos, fator que será importante pelo fato de uma coletividade 

possuir diversas classes de sujeitos. Existem o pai, o filho, o patrão, o empregado, enfim, 

diversas classes de sujeitos nas relações sociais, de modo que o primeiro critério na distribuição 

seria dar a cada um conforme a sua importância para a coletividade; 2) A capacidade das 

pessoas em relação aos encargos, fator que se refere à distribuição conforme a capacidade do 

indivíduo em relação ao todo social. Seria o caso, por exemplo, de quem ganha mais pagar mais 

impostos, e que ganha menos pagar menos tributos; 3) Aportação de bens à coletividade, critério 

que procura atribuir mais benefícios a quem  contribui mais à sociedade. Quem trabalha mais, 

por exemplo, deveria receber um salário maior, haja vista sua maior contribuição com o grupo 

social; 4) A necessidade, devendo se considerar a necessidade dos sujeitos como um dos 

critérios palpáveis na distribuição social. Significa dar mais a quem mais necessita. Contudo, 

ressalta Aristóteles que esse critério só é justo quando está de acordo com as finalidades da 

coletividade e combina com os outros critérios, pois poderá ser confundido com misericórdia 

ou solidariedade, e não como propósito de justiça (FERREIRA, 2012). 

No que tange à justiça de troca, esta outra forma de justiça especial refere-se a uma 

paixão pelo comércio justo, isto é, igualdade aritmética na troca de mercadorias. Supondo que 

bens, honras e cargos públicos fossem previamente rateados, por exemplo, a função de um juiz 

é calcular uma indenização igual ao dano sofrido por um indivíduo para reajustar a posição na 

ordem. 

De acordo com Ferreira (2012, s/p.), Aristóteles reconheceu que é difícil garantir a 

estabilidade em qualquer ordem social, ou seja, os conflitos eventualmente existirão. A cidade-

estado é composta por homens livres que desenvolvem interesses diferentes nas relações 

sociais, entre eles há uma disputa de honra e interesses, e por isso é necessária uma instituição 

para resolver o impasse, como o próprio Direito positivo apresenta, seu Direito e pessoas da 

agência. 

Sua concepção de Direito decorre da concepção de justiça de que os elementos sociais 

são distribuídos proporcionalmente. Assim, o Direito começa nas coisas fora do sujeito, como 
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certa igualdade (pela proporcionalidade) existente nas coisas, que se extrai da observação da 

natureza.  

 

Portanto o direito é exterior a eles enquanto indivíduos subjetivos. É o 

resultado de uma repartição das relações sociais, mas que é construído na 

prática devido ao ordenamento natural em que os homens se colocam dentro 

da natureza. Sua instituição será o instrumento responsável por colocar as 

coisas em sua devida ordem, haja vista que a alteridade – fruto das relações 

sociais e da impossibilidade na procedência de uma divisão estritamente 

igualitária – gera conflitos e diferenças. (ARANHA, 2019, s/p. apud 

FERREIRA, 2012, s/p.) 

 

Uma vez que Aristóteles vê o mundo como uma ordem harmoniosa no sentido de justiça 

universal, compreendendo o mundo a partir de sua constituição com a causa última no centro, 

as relações humanas devem ser desenvolvidas no sentido de manter a justiça universal, uma 

moral que garante às pessoas a correta ordem em relação à natureza. A ciência jurídica, por sua 

vez, preocupa-se com as consequências externas da igualdade de tais coisas e, portanto, reside 

na relação entre os cidadãos. Em Aristóteles, o Direito adquire autonomia, é responsável pela 

correta distribuição dos elementos sociais e deve resolver os conflitos decorrentes da 

distribuição incorreta. 

Ainda conforme Ferreira (2012, s/p.), a visão de Aristóteles, as sanções contra 

indivíduos por transgressões são determinadas pela lei. Este seria um exemplo de Direito penal 

cuja função não é impedir o homicídio, o furto ou qualquer outro tipo de crime - pois essas 

proibições são uma questão de moralidade -, mas punir aqueles que cometem esses crimes com 

a devida e proporcional punição aos seus crimes. Portanto, seria uma recalibração da ordem 

geral. 

Nesse sentido, em Aristóteles faltam Direitos subjetivos correspondentes aos Direitos 

individuais absolutos e exclusivos de cada indivíduo. Em Aristóteles, há um Direito positivo de 

sustentar a justiça, socialmente estabelecida pelo acordo humano, em consonância com o que a 

natureza percebe. Portanto, a lei é externa a eles como indivíduos subjetivos. É o resultado de 

uma cisão nas relações sociais, mas é construído na prática, devido à ordem natural em que as 

pessoas se colocam na natureza. 

Destas considerações surge a necessidade de distinguir entre o Direito natural de 

Aristóteles e o Direito positivo. Diz-nos que a solução jurídica de um caso concreto deve, 

habitualmente, ser obtida através do recurso conjunto a estas duas fontes complementares de 

Direito. Significa a observação da natureza, por um lado, e as decisões precisas de legisladores 
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e juízes, por outro. Portanto, na concepção de Aristóteles, não há oposição entre a justiça natural 

e as leis feitas pelo Estado. Em vez disso, a lei estatal expressa e aperfeiçoa a justiça natural. 

Seguindo essa lógica, a lei é inerentemente uma coisa fluida e deve ser extraída com precisão 

da observação e da experiência. 

No ordenamento jurídico, Aristóteles defendia a existência do Direito estatutário, 

entendendo-o como fonte segura de justiça para os juízes aplicarem, reduzindo sua 

arbitrariedade. Afinal, ele disse que seria prudente desconfiar da imparcialidade dos juízes, 

cujos julgamentos podem ser distorcidos por emoções como a simpatia humana ou o medo. 

Portanto, a base da lei, os juízes devem usá-la como guia. 

Conforme Ferreira (2012, s/p.) um ponto importante deve ser considerado aqui: 

Aristóteles enfatizou que o valor das leis positivas não deve ser reconhecido a menos que elas 

sejam construídas dentro da estrutura da justiça natural. Ou seja, se os legisladores não se 

importam com o interesse público, leis maliciosas ou ignorantes e prejudiciais, não devemos 

obedecê-las, e os juízes devem estar conscientes de se livrar dessas leis ridículas e prejudiciais. 

É daí que emerge o conceito de justiça de Aristóteles, utilizado no sentido da boa aplicação da 

lei, seja diante da omissão do texto positivo, seja na compensação de suas imperfeições, seja 

mesmo suavizando seu rigor. Desta forma, o conceito de equidade torna-se justiça aplicável a 

uma situação particular, ou seja, justiça concreta e individualizada. O princípio da justiça, disse 

ele, era evitar a aplicação mecânica da lei, mas não era o mesmo que a aplicação arbitrária de 

um juiz.  

 

O justo envolve também quatro elementos no mínimo, e a razão entre um par 

de elementos é igual à razão existente entre o outro par, pois há uma distinção 

equivalente entre as pessoas e as coisas [...]. O princípio da justiça distributiva, 

portanto, é a conjunção do primeiro termo de uma proporção com o terceiro, 

e do segundo com o quarto, e o justo nesta acepção é o meio termo entre dois 

extremos desproporcionais, já que o proporcional é um meio termo, e o justo 

é o proporcional” (FERREIRA, 2012, s/p. apud ARISTÓTELES, 1984, p. 95). 

 

Na justiça, diz-se que a igualdade e o tratamento justo perante a lei estão em causa, em 

vez da aplicação da lei de acordo com as crenças pessoais do requerente (Aristóteles, 2015). É 

por isso que os juízes têm o poder de agir livremente na lei, ajustando as circunstâncias, levando 

em consideração as condições de cada situação particular. Por exemplo, em um processo 

criminal, a idade do acusado, seu status social, seu passado, suas intenções etc. são levados em 

consideração. 
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Ferreira (2012, s/p.), vai afirmar que segundo Aristóteles, a justiça pode ser comparada 

ao que a razão humana aceita sem objeção, o que equivale à justiça iluminada pela razão. Nesse 

sentido, aborda o objetivo central do Direito, que é promover a justiça, levando em consideração 

diferenças específicas de acordo com as particularidades de cada caso. A justiça é responsável 

por fazer justiça aos indivíduos. No plano teórico, Aristóteles tentou pensar o uso do princípio 

da equidade para tornar a aplicação do Direito mais justa e mais próxima da justiça geral. No 

entanto, devemos reconhecer a fachada utópica na aplicação prática dessa intenção, porque na 

prática o senso de justiça do aplicador e sua arbitrariedade constituem uma linha muito tênue. 

 

Assim, a justiça […] é a virtude inteira, e a injustiça, pelo contrário, [...] é [...] 

o vício inteiro. O que difere [...] elas são de mesma qualidade, mas na sua 

essência é diferente; o que é em relação ao outro é justiça, como uma 

disposição de caráter e em si mesmo, é virtude. (ARISTÓTELES, 2015, p. 

126). 

 

Por outro lado, a justiça especial consiste em realizar a igualdade entre o sujeito do 

comportamento e a vítima do comportamento. É ainda subdividida em distributiva (distribuição 

de bens e honrarias de acordo com seus respectivos méritos) e de parentesco (semelhança de 

transações entre indivíduos). Esta última subdivide-se em restaurativa e comutativa destinada 

a suprimir a injustiça, preside aos contratos e tem caráter preventivo. 

 

Aristóteles observa que a justiça é a disposição da alma graças à qual elas se 

dispõem a fazer o que é justo, a agir justamente e a desejar o que é justo, sendo 

a forma mais elevada de excelência moral. Como essa concepção larga de 

justiça atua especialmente no campo abstrato das virtudes morais, Aristóteles 

observou que esse sentido geral de justiça não tinha relação direta com o 

direito, já que este último estaria vinculado à aplicação prática da justiça, a tal 

justiça particular. Isso porque não cabia aos juízes, por exemplo, conduzir os 

cidadãos à perfeição moral, mas sim resolver os problemas e os conflitos 

referentes aos bens e as cargas presentes na vida social. (FERREIRA, 2012, 

s/p.). 

 

 

 

4 A JUSTIÇA, FINALIDADE DO DIREITO  

 

 Partindo dos ensinamentos acima descritos, vê-se que somente na justiça, o Direito pode 

encontrar a finalidade essencial. Isto, porque, como visto em Aristóteles, a Justiça (dikaiosyne) 

é a virtude total (hole areté). “Nela convivem, em harmonia, a paz, a segurança e a ordem. Estas 

três podem subsistir sem a Justiça, mas a recíproca não é verdadeira” (ZANINI, 2006, p. 71). 
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A dikaiosyne aristotélica é “aquela disposição de caráter que torna as pessoas 

propensas a fazer o que é justo, que as faz agir justamente e a desejar o que é 

justo”. Trata-se de uma espécie de virtude moral, ou, mais que isso, da virtude 

total (hole areté): “Com efeito, a justiça é a virtude completa no mais próprio 

e pleno sentido do termo, porque é o exercício atual da virtude completa”. O 

vocábulo areté, entre os gregos, tinha uma concepção mais ampla que virtude 

(sua tradução comum), significando excelência ou perfeição alcançada ou 

alcançável pelo desenvolvimento de alguma capacidade natural, de caráter 

ético ou dianoético, em uma visão antropológica (ZANINI, 2006, p. 45). 

 

Sem a Justiça, o Direito perde a sua razão de ser. Contudo, é certo, que o Direito, em 

sua perene busca pela Justiça, pode estar dissociado desta. Tão logo se perceba tal discrepância, 

há que ser travada uma luta para correção de seu percurso rumo ao seu verdadeiro escopo. De 

fato, se o Direito estiver em confronto com a Justiça, deve-se lutar pela Justiça! Afinal, se a 

Justiça for obtida, ainda que em detrimento do Direito, ninguém terá perdido nada, mas cada 

um terá obtido o que é seu (ZANINI, 2006, p. 71). 

Em Platão, igualmente, as fontes do Direito concernem ao conhecimento da justiça, logo 

o papel do jurista é muito mais que apenas aplicar ou estudar as leis existentes, escritas pelo 

Estado. Na definição platônica, a tarefa do Direito seria ajudar na promoção do bem comum, 

alinhando-se com a noção de justiça. 

Aristóteles ensina, ainda, que justiça é dar as pessoas o que elas merecem e para 

estabelecer quais virtudes são dignas de honra e recompensa. Ele sustenta, que não podemos 

imaginar o que é uma constituição justa sem antes refletir sobre a forma de vida mais desejável. 

Para o estagirita, a lei não pode ser neutra no que tange a qualidade de vida. 

Em contrapartida, filósofos políticos como Immanuel Kant, no século XVIII, e John 

Rawls, no século XX, afirmam que o princípio de justiça que define nossos Direitos não deve 

basear-se em nenhuma concepção particular de virtude ou da melhor forma de vida. Ao 

contrário, uma sociedade justa respeita a liberdade de cada indivíduo para escolher a própria 

concepção do que seja uma vida boa. Pode-se então dizer que as teorias de justiça antigas partem 

da virtude, enquanto as modernas começam pela liberdade (OLIVEIRA, 2022). 

“Na busca da justiça o Direito é o instrumento necessário. Sua capacidade de ajustar a 

relação entre a norma e a sociedade dá essa essência. Ter a justiça como finalidade dá ao Direito 

a responsabilidade de interferir na vida de todos, tornando-se, assim, uma ciência onipresente” 

(OLIVEIRA, 2022). 
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5 CONCLUSÃO 

 

 No decorrer do estudo, observou-se que, apesar de certas distinções entre os 

pensamentos de Platão e Aristóteles acerca do Direito e da justiça, ambos são alinhados quando 

se trata de afirmar que a justiça é a finalidade do Direito, na medida em que aquela deve ser 

buscada nas relações humanas, por isso deve ser almejada pelo Direito. 

Por sua vez, a Filosofia do Direito possui fundamental importância, pois visa apresentar 

um olhar panorâmico e contextual do ramo jurídico. Ela não enxerga o Direito somente no 

âmbito prático e internacional, nem positivo e natural, mas examina o Direito como um todo, 

como um conjunto composto. A visão filosófica pede uma reflexão entre o Direito ideal e 

vigente, demonstrando que não se pode ofegar a demanda de uma crítica permanente do Direito 

Positivo. 

O papel do jurista genuíno mantém-se inquieto com os problemas da ordem. E o 

pensamento dela abrange na concepção da cultura. A cultura que se nutre na ordem mental, das 

ideias e nas operações da inteligência. 

 Em modo especulativo, o Direito, sua finalidade e seus objetivos primaciais somente 

são obtidos estudando sua filosofia, desta forma, haverá aptidão para averiguar as diversas 

respostas e analisar, com atenção, a evolução do Direito na história humana. 
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O CONTEMPLAR E O CAMINHAR: 

a mística descoberta no cotidiano  

 

CONTEMPLATING AND WALKING 

the mystic discovery in everyday life 

 

André Luis P. Mousinho1 

Eder Vasconcelos2 

 

Resumo: A visão correta da mística é pouco nítida para muitas pessoas. A maioria entende 

como algo que não se limita à crença em Deus, mas atinge a vivência de Deus. Muitos 

relacionam a mística com experiências exóticas, a saber: visões, dom de línguas, revelações 

particulares, expansão da consciência ou êxtase. Para outros, a mística é a busca por atingir, por 

meio do contato existencial, o inatingível: Deus. A partir dessa perspectiva, a mística significa, 

então, a capacidade de se comover diante do mistério inefável. Não é pensar as coisas, mas 

sentir as coisas tão profundamente a ponto de perceber o mistério fascinante que habita a 

interioridade. 

Palavras-chave: Mística. Mistério. Cotidiano. Experiência. 

 

Abstract: The correct view of mysticism is unclear to many people. Most understand it as 

something that is not limited to belief in God, but reaches the experience of God. Many relate 

mystique to exotic experiences, namely: visions, the gift of tongues, private revelations, 

expansion of consciousness or ecstasy. For others, mystique is the quest to reach, through 

existential contact, the unattainable: God. From this perspective, mysticism means, then, the 

ability to be moved by the ineffable mystery. It is not thinking about things, but feeling things 

so deeply as to perceive the fascinating mystery that inhabits interiority. 

Keywords: Mystique. Mystery. Daily. Experience. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O presente texto “O contemplar e o caminhar: a mística descoberta no cotidiano” almeja 

lançar um olhar sobre as principais ideias que fundamentam o despertar da mística cristã, de 

modo que as reflexões aqui dissertadas não têm a pretensão de celebrar o desfecho de uma 

temática tão profunda e meritória, mas procura fazer uma síntese das principais características 

da experiência mística hodierna. Por conseguinte, o presente estudo discorrerá seu conteúdo em 

três tópicos, a saber: O que é a mística? O que são místicos de ontem e de hoje? E, por último, 

a mística de olhos abertos. 

Atualmente, o interesse pela mística vai muito além das pesquisas realizadas no campo 

das Ciências da Religião, da Teologia e de outros saberes. Na contemporaneidade, as ciências 

humanas têm despertado um interesse crescente pela mística. No Ocidente, porém, a imagem 

da mística foi desvirtuada no decorrer do tempo. Tudo aquilo que nos primórdios do 

Iluminismo, entre os séculos XVII e XVIII, passou a ser considerado um caminho irracional e 

suspeito, na época atual volta a ser esquadrinhado por muitas pessoas, que veem na mística o 

caminho da experiência de Deus, da expansão da consciência e da unidade com todo o cosmos. 

À vista disso, articula-se com frequência que a mística está de volta. 

O teólogo do século XX, Karl Rahner (1904-1985) fez uma afirmação muito condigna 

em torno da mística. Ele disse: “O cristianismo do futuro será místico, caso contrário deixará 

de existir” (GRÜN, 2012, p. 8). Deveras, “Místico” para Rahner não é alguém com 

características extraordinárias, mas o cristão que em sua vida faz uma experiência pessoal da fé 

cristã. 

O ser humano do século XXI não só anseia por dinheiro, fama, sucesso, como também 

está sedento pelo transcendente, algo mais consistente que dê um verdadeiro sentido a sua 

existência terrena. Dentro das profundidades humanas, há um desejo pelo sagrado e, por que 

não dizer, por uma mística que aponte para algo maior. E por quê? Porque o desejo de união 

com o Outro transcendente na imanência, que se chama Deus ou amor infinito, dá um sentido 

brilhante à existência, ao transmudar a vivência do ser humano, porquanto a verdadeira mística 

causa uma transformação interior. Se ela não proporciona uma mudança radical, isto é, a 

conversão no modo de pensar, sentir e perceber a realidade, é uma pseudomística. Por fim, este 

ensaio versará especificamente sobre a mística no cristianismo. 
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2 O QUE É MÍSTICA? 

 

 A primeira ideia que vem à mente de algumas pessoas quando se fala de mística é que 

ela está relacionada ao esoterismo. A palavra mística na Idade Média tinha outro nome: 

contemplação. Mas a pergunta fundamental permanece: o que é esse fenômeno que se 

convencionou chamar de mística ou vida no Espírito? Segundo Anselm Grün, a palavra mística 

é de origem grega e significava iniciação nos mistérios. Grün vai à raiz do termo e diz:  

 

Mística vem do adjetivo grego mystikos, derivado dos verbos myo (fechar os 

olhos e boca, para gerar um mistério internamente, e myeo (penetrar no 

mistério). Entre os gregos, “mística” significava, a princípio, a iniciação nos 

mistérios, na qual uma pessoa se unificava com o destino da divindade e 

passava a participar do poder divino. Mas Platão concebeu também uma ideia 

filosófica da mística, que descreveu como ascensão da alma à contemplação 

espiritual de Deus. Para a filosofia neoplatônica, a mística é o conhecimento 

de uma verdade oculta no mistério, um conhecimento que só aquele que se 

desliga do mundo pode obter, podendo, assim, contemplar mais 

profundamente o âmago da divindade (GRÜN, 2011, p. 9). 

 

A mística cristã é fazer a experiência do mistério de Cristo no hoje da história. E esse 

mistério de Cristo se prolonga na vida dos pobres e sofredores. Não existe mística cristã 

descontextualizada da vida daqueles que mais sofrem. O verdadeiro místico não se esconde do 

mundo. Ele está no coração do mundo testemunhando o sentido da vida que prevalece ante os 

sinais de morte. O místico não é um ser vegetativo, mas profundamente ativo e contemplativo. 

O teólogo e pesquisador das religiões José Luís Vázques Borau traz, no conjunto de suas 

pesquisas, contribuições importantes no campo da mística cristã. Ele acentua: 

 

A palavra misytica foi introduzida no cristianismo por um monge siríaco, um 

neoplatônico cristão, que viveu entre o século V e o início do século VI, e que 

escreveu vários tratados teológicos, entre os quais um intitulado De Mystica 

Theologia, dedicado a Timóteo, discípulo de Paulo de Tarso, assinado por 

Dionísio o Areopagita (BORAU, 2002, p. 18). 

 

Em tal caso surge a pergunta: qual o significado da palavra mística? O vocábulo, 

comumente, remete a mistério. Em seguida, vem à tona outro questionamento: o que é o 

mistério? Sabe-se que “as tradições ocidentais o chamaram de mysterion, que não quer dizer 

nem enigma, nem incógnita” (PANIKKAR, 2007, p. 39). Com efeito, o mistério divino é 

indizível e nenhuma expressão humana pode descrevê-lo. Assim, o mistério não é o limite do 

conhecimento como muitos imaginam. Ele é apenas o ilimitado do conhecimento. Mas, nem 

por isso, o ser humano deve deixar de buscá-lo. Antes, é preciso entrar em comunhão profunda 
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com toda a realidade espiritual envolvente, ou seja, ir para além de qualquer horizonte 

vivenciando o mistério. 

O mistério no cristianismo é uma busca que perpassa toda a vida do crente. Nesse 

sentido, “o ser humano, cada um, é uma participação, uma imagem, um mistério de Deus” 

(PANIKAR, 2007, p. 136). Por essa razão, o mistério mantém o ser humano sempre na 

admiração até o fascínio, na surpresa até a exaltação. De forma que quando se chega a esse 

nível nada mais resta a não ser o silêncio, a reverência e a adoração. 

A mística, por consequência, revela a profundidade de sua significação, quando capta o 

elo misterioso que une e reúne, liga e religa todas as coisas em um todo organizado e dinâmico. 

Por conseguinte, afloram os seguintes questionamentos: “a mística cristã possui algum segredo? 

Qual é esse segredo? Thomas Merton diz que “o segredo da mística cristã é que realiza a si 

mesma pelo amor desinteressado aos outros” (MERTON, 2006, p. 22). Ou seja, segundo 

Merton, a mística é amor e compaixão, e nenhuma mística é autêntica, se não se converter 

verdadeiramente em compaixão. Ter compaixão é ser capaz de estar com o outro, sair de si, 

sofrer com o outro. É ser movido por um amor desinteressado. 

Michel de Certeau (1925-1986) foi um jesuíta, historiador e erudito francês que se 

dedicou ao estudo da psicanálise, filosofia, e das ciências sociais e explicou, metaforicamente, 

o que é a mística, ou melhor, o que é um místico. Ele afirma “é místico aquele ou aquela que 

não pode deixar de caminhar”. O contemplar e o caminhar é uma constante na existência dos 

místicos e das místicas de todos os tempos. O teólogo Jean-Ives Leloup descreve como é o 

verdadeiro caminhar e suas pegadas sobre a terra: 

 

Caminhar como um turista é caminhar sobre a costa da terra. Caminhar como 

andarilho é conhecer a seiva, entrar no movimento, na própria energia do 

universo e voltar carregado dos odores da natureza, da floresta que foi 

atravessada, talvez do javali cujas pegadas seguimos. Caminhar como um 

peregrino é caminhar próximo do Sopro que está na seiva, caminhar com 

aquilo que informa a seiva e dá à árvore sua crosta, sua casca, sua retidão viva 

à margem do caminho (LELOUP, 2013, p. 67). 

 

O caminhar do místico não é o caminhar curioso do turista com a beleza que vislumbra. 

O caminhar do místico é o caminhar de um andarilho, de um peregrino movido pelo Sopro. O 

caminhar dos místicos sobre a terra é uma verdadeira peregrinação exterior e interior. 

Por sua vez, Bernard McGinn (1937), professor na Universidade de Chicago e exímio 

estudioso da mística, constata que hoje há um interesse significativo pela centralidade da 

mística. Ele comenta: 
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As últimas duas décadas testemunharam um ressurgimento notável no 

interesse pelo estudo e pela prática da espiritualidade cristã, especialmente na 

mística tradicionalmente compreendida como o ápice do caminho espiritual. 

[...] Tanto do ponto de vista especificamente cristão quanto ecumênico, a 

mística é um tema central, hoje em dia (MCGIN, 2012, p. 11). 

 

Percebe-se, com isso, que o interesse pela mística extrapola o âmbito da religião. Por 

quê? Porque a mística cristã não é uma experiência de reclusão à solidão da oração em um 

mosteiro ou vida contemplativa, antes é um dinamismo interno e externo de toda ação solidária 

e compassiva. Em síntese, a “mística não significa além de Deus e do mundo. Mística é Deus e 

mundo, uma unidade indivisível. Com isso, a tensão entre os dois polos não fica neutralizada” 

(JÄGER, 2009, p. 70). 

O teólogo Leonardo Boff (1938), ao refletir com lucidez, clareza e nostalgia sobre a 

dimensão mística da vida cristã, afirma que mística:  

 

[...] não é, portanto, pensar sobre Deus, mas sentir Deus em todo o ser. Mística 

não é falar sobre Deus, mas falar a Deus e entrar em comunhão com Deus. 

Quando rezamos, falamos com Deus. Quando meditamos, Deus fala conosco. 

Viver essa dimensão no cotidiano é cultivar a mística (BOFF, 2009, p. 54). 

 

Boff compreende a mística não como “um pensar sobre Deus”, mas como um sentir 

Deus em todo ser. A visão franciscana diz que Deus está presente em tudo. Todas as criaturas 

estão impregnadas da presença do Criador. A mística não é produto do pensamento, mas é algo 

que envolve o sentimento em sua inteireza. Por outro lado, a mística não consiste em falar sobre 

Deus, mas falar a Ele e viver na eterna comunhão com Ele. Viver a eterna comunhão com Deus 

é a meta da mística cristã. Essa experiência do falar a Deus é vivida, sobretudo, no espírito da 

oração e da meditação, onde se fala com Deus e Deus fala com a pessoa que a ele se dirige. 

Conjuntamente, a mística é uma experiência de unidade cultivada no dia a dia. Não é 

algo extraordinário que somente algumas pessoas podem fazer essa experiência. Diante disso, 

surge um questionamento: hoje, o ambiente cotidiano facilita o cultivo da experiência mística? 

Fazer a experiência do mistério de Deus em meio às situações diárias é, sem dúvida, um grande 

desafio. O ruído, a TV, o rádio, as redes sociais e as ocupações não oferecem um ambiente 

adequado para que as pessoas possam ter um contato mais profundo com a Fonte, de onde 

emana o mistério insondável. 

Contudo, na contemporaneidade, o ser humano perdeu esse senso místico da existência, 

fixando-se na superficialidade. À vista disso, urge recuperá-lo como dimensão do profundo e 
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significativo que dá sentido à vida humana. Diante desse fato, é importante salientar que a 

mística não implica em uma fuga do mundo (fuga mundi) ou desprezo das realidades terrestres, 

mas em um mergulho ainda mais fundo nas entranhas da realidade, para ser capaz de captar os 

sinais dos tempos. O filósofo Ludwig Wittgenstein, no Tractatus Logico-Philosophicus, 

escreveu: “Não é como as coisas são no mundo que é místico, mas sim que o mundo exista”. 

Trata-se de uma experiência pessoal, mas não individualista, que o místico realiza no mundo 

real. 

 

 

3 OS MÍSTICOS DE ONTEM E DE HOJE 

 

Alguns anos atrás, Frei Betto, (1944), frade dominicano e escritor, formulou de forma 

magistral a seguinte questão: “será que é possível construir homens e mulheres novos sem falar 

de mística?” (BETTO, 2005, p. 85) A questão continua atual e relevante na atualidade. Por isso, 

acredita-se que o século XXI deverá ser um século marcado pelo contemplar e o caminhar dos 

místicos e místicas testemunhando a paz, a justiça, a compaixão e a não violência no cotidiano 

da vida. 

Nada obstante, quem são os místicos e místicas contemporâneos, ou melhor, do século 

XXI? São pessoas que descobriram a dimensão do sublime, isto é, do sagrado em Deus, nos 

seres humanos e em toda a criação. Melhor, são homens e mulheres apaixonados pela causa do 

Reino de Deus. São seres humanos que exalam o odor de Cristo Jesus por onde passam. O 

místico Anthony de Mello assevera: “Os místicos são os que mais confiadamente se abrem à 

realidade, sem se preocupar com o resultado dessa atitude, porque sabem que apenas na 

realidade que habita a verdade” (MELLO, 1993, p. 35). Abrir-se à realidade é encontrar a 

verdade. Abrir-se à realidade é encontrar a vida! 

No entanto, quando se trata da mística como uma temática relevante, por cúmulo, muitos 

pensam em claustros, monges, silêncio, penitência, jejum, olhos fechados, ambiente sagrado e 

fechado, onde se anda calma e lentamente, longe do mundo barulhento. Essa é a primeira ideia 

que passa pela cabeça de muitas pessoas. 

Todavia a figura dos místicos contemporâneos aponta caminhos sempre novos e 

diferentes. Basta, por exemplo, pensar em Madre Teresa de Calcutá, Thomas Merton, Dom 

Helder Câmara, Irmã Dorothy Stang, Oscar Romero, Charles Eugène de Foucauld, Irmã Dulce 

dos Pobres e tantos outros, que testemunharam o amor e a compaixão, sem deixarem a condição 
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de místicos contemplativos. Neles há uma integração entre mística e ação transformadora. Suas 

vidas foram, sem dúvida, uma síntese entre ação e contemplação, pois na experiência mística 

não existe dualismo entre ação e contemplação. São como que duas asas que equilibram o 

itinerário místico. 

O estudioso do místico Thomas Merton, Getúlio Antônio Bertelle, tenta definir o 

místico nestes termos: 

 

Místico é alguém que penetrou na interioridade (en-stasis) a fim de descobrir 

o próprio centro, vencendo a ilusão e a dispersão existencial, a 

superficialidade e o anseio consumista. Só assim é possível sair de si (ex-

stasis) e desprender-se na abertura ao outro em compaixão (BERTELLE, 

2008, p. 17-18). 

 

A compaixão é critério para verificar a autenticidade da mística, e essa é a alma daquela. 

Ainda que a mística seja inefável, o místico fala, dialoga consigo mesmo e com a realidade 

vigente. Partindo de sua experiência pessoal, Merton diz que os “místicos de todas as épocas 

buscaram e encontraram não apenas a unificação do próprio ser ou a união com Deus, mas a 

união entre si mesmos no Espírito de Deus” (MERTON, 2004, p. 18). Místico é, portanto, 

alguém que saiu da casca da superficialidade e adentrou--se na seiva da interioridade para 

descobrir seu tesouro, ou seja, seu núcleo essencial.  

O primado de toda mística cristã consiste na unificação com o Espírito de Deus e 

consigo mesmo. Esse é o grande trabalho do místico: voltar-se para si, mas não permanecer em 

si, unindo corpo-mente-coração-reconciliado consigo mesmo e com o mundo. Destarte, a 

pessoa mística é aquela que sabe ler e reler os sinais dos tempos sem usar “lupa”, “binóculos” 

ou “óculos escuros” dos sistemas religiosos institucionalizados. 

Um místico não pode ser confundido com um delirante ou esquizofrênico, pois “é 

simplesmente o ser humano ‘espiritual’, no sentido mais pleno da palavra ‘espiritual’ 

[pneumatikós]” (MERTON, 2006, p. 36). 

O místico, pois, é um ser humano repleto, cheio do Espírito. Ele é capaz de ver, isto é, 

perceber o que acontece consigo e com o mundo que o circunda. Ele é um homem ou uma 

mulher que olha o mundo com os olhos de Deus; não despreza o mundo porque este é mau e 

perverso. Mesmo sem negar as adversidades e contrariedades da vida, ele é capaz de degustar 

a vida e tudo o que ela tem de bom e belo. Concomitantemente, não são pessoas alienadas da 

realidade onde estão situadas, pois vivem no coração do mundo, sem serem submergidas pelas 

forças de destruição do mundo.  



MOUSINHO, André Luis P. VASCONCELOS, Eder. O contemplar e o caminhar: a mística descoberta no cotidiano. 

 
Revista Ratio Integralis, Campanha, v. 2, n. 1, p. 58-71, 2022. ISSN: 2763-6127. 

  65 

Segundo Faustino Teixeira, pesquisador da mística no Brasil, os místicos são pessoas 

próximas, isto é, pessoas que vivem uma profunda relação de intimidade com seu Deus. Ele 

assim os descreve: 

 

Os místicos são os “amigos de Deus”, sem os quais é muito difícil manter a 

secreta mirada que acessa o senso da “delicadeza espiritual”, que possibilita o 

real “encontro com o mistério dentro e além das coisas e das ideias. [...] Os 

místicos são testemunhas de um grande e decisivo encontro que transformou 

suas vidas” (TEIXEIRA, 2006, p. 8). 

 

Assim, a amizade é uma experiência de intimidade recíproca. Os místicos cultivam essa 

amizade com Deus por meio da oração, do silêncio e da compaixão. No contínuo diálogo 

amigável, o místico vai adentrando sempre mais no mistério de Deus, com o propósito de 

tornar-se um com Ele. Por conseguinte, o fruto do cultivo dessa relação de amizade com Deus 

é vivenciado na relação de alteridade com as pessoas no cotidiano. 

 

 

4 MÍSTICA DE OLHOS ABERTOS  

 

Há uma mística de olhos abertos e uma de olhos fechados. Qual das duas é a mais 

importante? Todas têm sua importância e seu valor. No entanto, aqui, buscaremos evidenciar a 

mística de olhos abertos. Diversos teólogos têm se aproximado dessa mística que enxerga o mal 

no mundo e toma partido. Com os olhos abertos o místico vê, age e transforma a realidade de 

dentro para fora.  

O poeta e escritor Rubem Alves (1933-2014), com muita leveza, dizia: “Quando a gente 

abre os olhos, abrem-se as janelas do corpo, e o mundo aparece refletido dentro da gente” 

(ALVES, 2006, p. 121). Quando a pessoa abre os olhos abrem-se também as janelas do corpo, 

da alma e do espírito. Nesse momento o mundo todo aparece refletido no interior da pessoa. 

Quando se abrem os olhos, abrem-se, também, as janelas. 

As janelas têm uma importante missão de refletir luz para o mundo existente dentro do 

ser humano. Os olhos são, sem sombra de dúvida, a janela da alma. Ver é abrir-se diante da 

beleza da vida! Esse olhar, que brota do fundo da alma, cria comunhão com o mistério 

contemplado. Ver é muito mais do que enxergar; ver é ir além das aparências, é saber distinguir, 

é perceber os sinais do amor e da vida.  

O que se entende por mística de olhos abertos? Para compreender essa forma de mística 

é necessário conhecer o teólogo alemão contemporâneo Johann-Baptist Metz (1928-2019), uma 
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vez que ele próprio acredita que a mística que se revela no judeu-cristianismo é uma mística de 

olhos abertos, pois afirma que 

 

A experiência de Deus inspirada biblicamente não é uma mística de olhos 

fechados, mas sim uma mística de olhos abertos; não é uma percepção 

relacionada unicamente com nós mesmos, mas sim uma percepção 

intensificada do sofrimento alheio (METZ, 1996, p. 26). 

 

A experiência de Deus herdada, ou seja, de inspiração bíblica, não é uma mística de 

olhos fechados, mas de olhos abertos, pois a de olhos fechados não se importa com o sofrimento 

alheio, contempla apenas seu próprio umbigo; está voltada unicamente para sua interioridade; 

não se preocupa com questões emergentes e urgentes: aquecimento global, desmatamento, 

violência, pedofilia etc. Em suma, a mística cristã jamais pode ficar indiferente ao sofrimento 

humano e planetário.  

O místico de olhos abertos contempla tudo com os olhos de Deus. Mas esse contemplar 

não é simplesmente cruzar os braços e dizer que Deus fará uma intervenção sobrenatural. Deus 

age diretamente pelas mãos do místico. Nesse sentido, o filósofo Marco Vannini, estudioso da 

mística especulativa, atesta que  

 

a ‘ação’ que o místico prefere é a oração. Por oração não se deve entender em 

primeiro lugar o pedido formulado com muitas palavras – contra o qual se 

volta também o Evangelho, que exorta a não se alongar demais, pois Deus 

sabe daquilo que necessitamos (VANNINI, 2005, p. 21).  

 

O místico autêntico é aquele que vive a dinâmica da oração na ação, contemplando todas 

as realidades do mundo, rezando sem palavras, pois o puro silêncio é também oração. Oração 

e ação nada mais é que a face da mesma moeda. 

A experiência mística não consiste tanto em ter visões excepcionais; consiste em ter 

uma visão nova de toda a realidade, descobrindo Deus como sua última verdade, como seu 

fundamento vivo, atuante e sempre novo no seio do universo. Para o jesuíta Benjamín González 

Buelta, os místicos de olhos abertos não são aqueles que têm visões estranhas que beiram à 

patologia, e sim os que experimentam uma visão nova da realidade, muitas vezes percebida 

apenas como caos sem solução. Ele certifica que os místicos de olhos abertos possuem a 

sabedoria do olhar. Enfatiza ele: 

 

Diferentemente, o “místico de olhos abertos” abre bem os olhos para perceber 

toda a realidade, porque sabe que a última dimensão de todo o real está 
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habitada por alguém, por Deus. Relaciona-se com o mundo, dando-se conta 

dos sinais de Deus que enchem toda a Criação com sua ação incessante, com 

sua fascinante criatividade sem-fim. A paixão da vida do místico é olhar, e 

não se cansa de contemplar a vida porque busca nela o rosto de Deus. 

Mergulha nas situações humanas, dilaceradas ou felizes, procurando essa 

presença de Deus que atua dando vida e liberdade (BUELTA, 2012, p. 57). 

 

Para o autor supracitado, portanto, o místico tem os olhos abertos e voltados para o 

mundo, não coloca venda para não ver as injustiças, a fome, a exploração, a corrupção que 

circula a seu redor. Antes coloca em evidência que a grande paixão da vida do místico é olhar 

ou, dizendo de outra forma, é contemplar. 

A mística de olhos abertos não distrai dos afazeres cotidianos, sejam quais forem eles, 

pois é uma pessoa profundamente encarnada na realidade; possui um olhar lúcido sobre o que 

contempla; possui uma grande sensibilidade diante do pecado social; e todas as formas de 

injustiça que fere a integridade das pessoas e de toda a criação. 

No místico de olhos abertos nasce um novo coração, que é mais compassivo e 

misericordioso e, por fim, é solidário com todos os que sofrem. O teólogo luterano Dietrich 

Bonhoeffer, meditando o versículo 18, do salmo 119, escreve:  

 
Quem tem os olhos abertos pela Palavra de Deus vê diante de si um mundo de 

maravilhas. O que antes parecia morto está agora cheio de vida, o que está 

cheio de contradições se desfaz em uma união superior, a dura exigência vira 

mandamento benigno. [...] Senhor, abre meus olhos (BONHOEFFER, 2008, 

p. 62-63). 

 

Para a escolástica e a teologia clássica, a mística é “Fides occulata”, uma fé dotada de 

olhos, uma fé iluminada porque pode ver a realidade à luz de Deus (PANIKKAR, 2005, p. 53). 

A fé necessita de olhos para ver, caso contrário, é cega, surda e alienada do resto da realidade. 

Com isso, a fé que vê é iluminada, é capaz de ver o real, o concreto, à luz de Deus. Essa 

afirmação, que vem da Escolástica e da Teologia Clássica, aproxima-se da concepção de uma 

mística de olhos abertos tão bem formulada pelo teólogo Johann-Baptist Metz e Benjamín 

González Buelta. 

Metz criticamente afirma que o âmago da mística cristã não é uma mística de olhos 

fechados, mas de olhos dolorosamente abertos: abertos para a vida, para o mundo e tudo o que 

acontece ao redor do mundo. A mística de olhos abertos é uma mística do olhar. Olhar de 

compaixão para com aqueles que mais sofrem. Essa mística instiga um exercício do olhar. É 

necessário aprender ou reaprender a olhar o mundo, a vida e a si mesmo de outra forma. Superar 

o narcisismo giratório em torno do próprio ego. Ele afirma: 
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[...] em sua essência, a mística cristã não é nenhuma mística de olhos fechados, 

mas de olhos dolorosamente abertos. Ela incentiva um exercício especial do 

olhar, uma superação das nossas dificuldades inatas de visão e nosso 

narcisismo como criaturas (Ibid., p. 64). 
 

A mística cristã, pelo fato de ser histórica, direciona-se pelo seguimento de Jesus. 

“Dessa forma, a ‘vida mística’ significa a ‘vida cristã’, desde que ela se torne o vivido do Amor 

de Deus que toca o ser humano e do qual o homem deve estar perfeitamente consciente” 

(EVDOKIMOV, 2007, p. 41). 

Tal propósito implica um compromisso de solidariedade para com os pobres, pois Jesus 

se sentou entre eles e pessoalmente optou pelos marginalizados das estradas, do campo e das 

praças das cidades. Implica também um compromisso de transformação pessoal e social, 

presente na utopia pregada por Jesus, do Reino de Deus, que começa a realizar-se na justiça dos 

pobres e, a partir daí, para todos e para toda a criação. Em sua essência, a mística cristã olha 

atentamente e vê claramente as realidades gritantes que acontecem ao redor da casa comum, o 

planeta Terra, pois:  

 
Contrariamente ao discurso corrente da “fé cega”, as tradições bíblicas e o 

próprio Jesus defendem a visibilidade, o tornar visível e o maior dever de 

tornar verdadeiro. Aquele que diz a palavra “Deus” não precisa fechar os 

olhos. O cristianismo não é um encantador cego de almas, ele nos ensina uma 

mística de olhos abertos (Ibid., p. 103). 

 

Muitos cristãos, em pleno século XXI, ainda vivem uma fé cega, alimentada, muitas 

vezes, por aqueles que têm o dever de orientá-los e conduzi-los. Jesus, o mestre do olhar, abria 

os olhos das pessoas e quando o fazia, tudo mudava ao redor delas: o novo renascia, a esperança 

florescia e a vida ganhava novo colorido. O cristianismo é uma escola do olhar atento, vigilante 

e desperto. Jesus não é um encantador de almas cegas. Ele deseja que as pessoas vejam com 

clareza e limpidez tudo o que ocorre no mundo. E não simplesmente neguem o mundo onde 

vivem. 

Em Deus há uma fusão de olhar. Se há uma fusão de olhares entre o Criador e a criatura, 

a fé nesse Criador é uma fé de olhos abertos. É uma fé face a face. É uma fé interpeladora diante 

do inominável e diante do próximo. Metz declara livre e abertamente que: 

 
[...] dizemos que a fé vem do que ouvimos. Sim, certamente, mas nossa fé 

cristã não é apenas uma escola para a audição, mas também uma escola para 

a visão, uma escola para nossos olhos. A unidade indissolúvel do amor a Deus 

e do amor ao próximo nos chama a atenção sobre isso. Nossa fé em Deus não 
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é uma fé com os olhos fechados, mas com os olhos abertos, face a face (Ibid., 

p. 93). 

 

Portanto, a fé cristã não é uma escola apenas para ouvir; é, acima de tudo, uma escola 

para a visão, isto é, uma escola para aprender a abrir os olhos. A fé no Deus da vida não é uma 

fé com olhos fechados, mas com os olhos abertos para contemplar face a face as dores e as 

alegrias do mundo. 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em vista das reflexões apresentadas, ficou evidente que falar da mística cristã, em pleno 

século XXI, é sempre um desafio, que implica investigação, cuidado, prudência e bom senso 

na hora de nomear a experiência do mistério que cada pessoa vai fazendo ao longo de sua 

existência. Mas, por outro lado, o estudo da mística fascina, instiga e contagia estudiosos dos 

vários campos do conhecimento humano. 

Nesse sentido, pode-se dizer que a mística é algo latente nos dias atuais. Ela surge 

sempre para dizer que a religião não tem a última palavra sobre Deus e seu mistério; que o ser 

humano é um ser intrinsecamente religioso. Por isso a religião, a teologia e a filosofia precisam, 

constantemente, escutar a voz dos místicos no coração da vida cotidiana. Caso não o façam, é 

sinal de que a religião se tornou árida e estéril. 

A mística cristã tem como centro não uma ideia, mas uma pessoa: Jesus de Nazaré. O 

Místico do Pai por excelência. Nele o cristão é convidado a fazer uma experiência de encontro 

íntimo e pessoal. Uma experiência de contemplar e caminhar rumo à transformação interior e, 

até mesmo, exterior. Essa experiência de encontro pessoal com Jesus Cristo no caminho do 

cotidiano não é exclusividade de algumas pessoas privilegiadas. A possibilidade dessa 

experiência é destinada ao homem e à mulher que vivem inseridos na modernidade. Muitos até 

podem pensar que a mística é para pessoas com “dons especiais” ou “sobrenaturais”, porém 

essa não é a mística cristã. A mística cristã é viver a união com Deus, que leva o místico a se 

unir aos outros em busca de um mundo mais justo, fraterno e igualitário.  

Assim, a mística cristã não é um perder-se em si mesmo. Ela lança o desafio de 

contribuir para uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Nesse sentido, a mística possui 

uma dimensão político-libertadora-contemplativa. O místico do século XXI trilha os caminhos 

da vida tendo presente essa tríplice vertente. O místico é um amigo de Cristo; vive sua vida 
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confrontada e iluminada pela vida de Cristo, sem deixar de estar envolvido no contexto sócio-

político-cultural em que está inserido. 
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Resumo: Este estudo analisa a concepção de direito e justiça a partir da obra Suma Teológica 

de Tomás de Aquino, que em seu Tratado da Justiça, o filósofo aborda o Direito, notadamente 

na q. 57 artigos 1, 2 e 3. O tema da justiça e do direito vem sendo debatido desde a mais antiga 

filosofia, por isso, o estudo histórico-crítico sobre estes institutos é de extrema importância para 

desenvolver uma reflexão jurídica contemporânea. 

Palavras-chave: Filosofia. Filosofia do direito. Justiça. Tomás de Aquino. 

 

Abstract: This study analyzes the conception of law and justice from the work Summa 

Theológica by Thomas Aquinas, which in his Treatise on Justice, the philosopher addresses 

Law, notably q. 57 articles 1, 2 and 3. The theme of justice and law has been debated since the 
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oldest philosophy, so the historical-critical study of these institutes is extremely important to 

develop a contemporary legal reflection. 

Keywords: Philosophy. Philosophy of law. Justice. Thomas Aquinas. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O ser humano, tendo sua natureza marcada pela sociabilidade e racionalidade, 

necessariamente estabelece relações, por isso é entendido também como “ser com os outros”. 

No que concerne ao campo das ciências, existem àquelas que se ocupam da práxis, a filosofia 

do direito é uma delas, já que sua preocupação é refletir sobre a justiça e o direito, tendo como 

objetivo manter o bem comum na sociedade. 

 A justiça tem um objeto, uma finalidade – o direito – como afirmando por Tomás de 

Aquino, na Q. 57 da II-II da Suma Teológica. Nela, o Doutor Angélico apresenta o direito como 

caráter "objetivo" da justiça: primeiro princípio explicativo da natureza jurídica, suas 

classificações, sua excelência e suas exigências. Deste modo, o direito explica e fundamenta a 

natureza jurídica, seu proceder e seu agir diante das situações, reconhecendo os impulsos mais 

profundos do ser que orientam o ser humano para o Bem. 

Na compreensão do direito surgem dúvidas como essa: é possível existir direito na 

relação com Deus? A justiça implica a igualdade das partes, entretanto no que diz respeito a 

Deus é impossível tornar-se igual, para tanto o ser humano, mesmo limitado e ferido, oferece 

em forma de agradecimento ao Altíssimo tudo o que pode. “Contudo, a justiça impele o homem 

a retribuir a Deus, tudo quanto pode, submetendo-lhe inteiramente a sua alma” (S. Th., II-II, q. 

57, a. 1)5. 

Esse espírito de retribuição pelos inúmeros benefícios concedidos por Deus faz com que 

o ser humano experimente de momentos únicos, em que os limites da racionalidade são 

quebrados e o indivíduo transcende, contemplando parcialmente a totalidade do tudo d’Aquele 

que derramou sua graça na natureza humana. 

Mesmo após tanto tempo, o pensamento de Tomás de Aquino torna-se atual, pois 

relaciona-se com a realidade, a qual implica um olhar cuidadoso para o agir humano, sobretudo 

nestes tempos em que a violência e a imprudência têm colocado em risco o bem comum da 

sociedade. O conhecimento, no seu caráter perene, sempre tira coisas novas e velhas da 

tradicional sabedoria construída ao longo do tempo. 

                                                           
5 TOMÁS DE AQUINO, 2016, p. 47-48. 
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2 O DIREITO COMO CARÁTER “OBJETIVO” DA JUSTIÇA E O PRIMEIRO 

PRINCÍPIO EXPLICATIVO DA NATUREZA JURÍDICA 

 

 Tomás de Aquino foi influenciado por uma tradição filosófica que concebia a justiça 

como “dar a cada um o que é seu”, buscando instaurar uma igualdade entre as partes, a qual é 

consequência das trocas realizadas entre os próprios indivíduos. Por isso, segundo o 

pensamento do Frei Carlos Josaphat (2016), a justiça deve ter como marca a alteridade das 

pessoas, o direito estrito, a verdadeira igualdade, suscetível de ser estabelecida segundo a 

medida objetiva, para que a interpretação da justiça possa corresponder ao seu sentido estrito e 

rigoroso. 

 O Doutor Angélico, no seu tratado sobre a justiça6, preocupa-se primeiramente em 

abordar o objeto desta, a qual além de ocupar-se com a igualdade, também busca orientar as 

relações entre as pessoas e as formas de vida social, promover o respeito e o bem comum. Nesse 

sentido, o objeto da justiça surge como um princípio primeiro da ação jurídica, reflexo do 

impulso natural do ser humano que está primeiramente orientado para a sua realização 

existencial. O caráter ‘objetivo’ da justiça, abordado por Tomás leva-o à contemplação do 

direito7 como o primeiro princípio explicativo de sua natureza. Haja vista que,  

 

a matéria da justiça é ação exterior, que por ela mesma ou pela realidade que 

utiliza, tem uma proporção devida com outra pessoa. Por isso, o meio-termo 

da justiça consiste em certa igualdade de proporção da realidade exterior com 

a pessoa exterior. Ora, a igualdade é realmente o meio-termo entre o mais e o 

menos, como diz Aristóteles. (S. Th. II-II, q. 58, a. 10, res).8 

 

 Por tratar da ação exterior, a justiça necessariamente ocupa-se do direito, como a 

exteriorização e conformidade dessas ações com o bem comum. Para estabelecer a igualdade, 

necessariamente implica-se uma relação9 com o outro10, diferentemente das outras virtudes que 

                                                           
6 S.Th., II- II, q. 57 – 80, p. 45 – 278. 
7 “Entende-se por algo que está dentro do Direito aquilo que está em conformidade com algo, ou, melhor dizendo, 

o que está de acordo com uma regra, aquilo que a ataca ou cumpre desvios, rodeios ou vacilações. Esa significação 

é mais evidentes em termos como ὸρθός, right, Recht, que aludem diretamente a essa conformidade, enquanto o 

termo português é sempre Direito, isto é, o conjunto de tudo o que é legítimo” (MORA, 2000, p. 749) 
8 TOMÁS DE AQUINO, 2016, p. 73. 
9 N obra Política, Aristóteles concebe o ser humano como um animal político (zoon politikon)”  
10 “O sentido da justiça se constitui e se afirma primordialmente como ‘sentido do outro’. Na evolução, na marcha 

para a plena humanização de cada indivíduo e de toda a sociedade, emerge, e há de dominar a percepção, a 

aceitação do outro. O outro surge e há de ser reconhecido não apenas na sua diferença do eu que o considera, mas 

também na sua originalidade singular, no seu valor incomparável de ser humano. O ‘outro’ passa a ser visto e 

acatado como ‘gente’” (JOSAPHAT, 2012, p. 579-580). 
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aperfeiçoam o homem. “Com efeito, temos por justo em nosso agir aquilo que corresponde ao 

outro, segundo uma certa igualdade, por exemplo, a remuneração devida a um serviço prestado” 

(S. Th. II-II, q. 57, a. 1, res)11. 

 O paradigma jurídico de Tomás de Aquino está permeado de um toque teológico, que 

coloca a fé como meio de libertação, pela qual se preserva a religiosidade (individual ou 

coletiva) que pressupõe uma justificação, a qual está orientada para a bondade, como primeiro 

impulso da criatura humana que acolhe a Verdade divina.  

 

Na evolução de cada existência humana e na constituição da sociedade, a 

identidade pessoal e a coesão social se realizam plenamente pela 

conformidade de todos à lei que é a expressão formal do direito. Pelo direito 

a pessoa e a sociedade emergem acima dos caprichos, dos apetites, das paixões 

e se instauram na qualidade cultural, propriamente humana, da racionalidade, 

da liberdade, da solidariedade. Certo acordo em torno de interesses é sempre 

necessário para se chegar à coesão social. Mas é o direito que se afirma como 

alma do corpo social. Ele é o valor humano fundador da ética e jurídica, em 

que culmina a dignidade humana. (JOSAPHAT, 2012, p. 579-580). 

  

Como alma do corpo social, o direito essencial está ligado as vertentes éticas e jurídicas, 

que unidas a ele favorecem a verdadeira convivência humana. Entretanto, a compreensão de 

direito ao longo da história teve várias interpretações, por isso em uma das objeções feitas à 

Tomás de Aquino na Q. 57, Celso12 entende o direito como arte do bem e da equidade, porém 

o Aquinate esclarece que: primeiramente a palavra direito foi empregada para significar a 

própria coisa justa13, “em seguida, estendeu-se à arte de discernir o que é justo; ulteriormente, 

passou a indicar o lugar onde se aplica o direito ao dizer, por exemplo, alguém comparece ao 

juri [...]” (S. Th., II-II, q. 57, a. 1)14. Essas variantes da mesma palavra acenam para um aspecto 

importante do dado etimológico, uma vez que estão relacionadas a justiça, e no latim, possuem 

o mesmo radical, indicando a dependência e a coerência entre todas. 

 

Vê-se, pois, que ius (direito) e iustitia (justiça), começam com as mesmas 

letras. E, para confirmar isso, lê-se, na resposta à questão, que ‘a justiça [...] 

implica uma certa igualdade, como o próprio nome o indica; pois, o que 

implica igualdade se diz vulgarmente que está ajustado (em latim iustari). 

Pode-se nesse sentido, considerar a procedência mais remota do termo ius: 

trata-se da raiz, sânscrita yu, que continha a ideia de vínculo, obrigação; ou da 

raiz yoh, de onde provêm os termos latinos iurare e iuramentum: quer dizer, 

                                                           
11 TOMÁS DE AQUINO, 2016, p. 47. 
12 Citado por Tomás de Aquino S. Th., II-II, q. 57, a. 1. 
13 Cf. S. Th. II-II, q. 57, a. 1. 
14 TOMÁS DE AQUINO, 2016, p. 47. 
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jurar e juramento, fórmula religiosa que tem valor de lei, com a ideia e 

sagrado, pois procede da divindade. (RAMPAZZO, 2015, p. 34 – 35). 

 

Ius, iustitia e iustari possuem o mesmo radical latino, o que indica a mesma origem e 

procedência dos termos, significando a justiça como a virtude que regula as relações com os 

outros, a fim de estabelecer uma igualdade entre as partes, para que o ambiente social torne-se 

humano e orientado ao bem.  

Na resolução da Q. 57, a. 1 o Doutor Angélico firma que quando se comprar a justiça às 

outras virtudes, percebe-se que nas demais há uma valorização do ato praticado pelo agente, no 

entanto na justiça o ato diz respeito a si mesmo, sem depender necessariamente do agente que 

o pratica, é por isso que o direito segundo Tomás de Aquino é o objeto da justiça. 

 

Na concepção jurídica (romana), a justiça está em correlação à ordem social. 

Ubi societas, ibi jus: “Onde há sociedade, ai está ou deve estar o direito”. 

Então “cada um”, sujeito e objeto do direito, designa o membro da sociedade, 

o cidadão. Na visão ética, “cada um” designa a pessoa, cada ser humano. O 

direito, objeto da justiça, decorrerá então da dignidade da pessoa; e a 

totalidade dos direitos, a assegurar a todos, forma o bem comum, que será o 

objetivo primordial visado pela sociedade. (JOSAPHAT, 2012, p. 582 – 583). 

 

Há uma tendência a interpretar o direito como lei, porém isso não é correto, uma vez 

que são elementos distintos da esfera jurídica. Na resposta à segunda objeção, Tomás esclarece 

que a realização da justiça assemelha-se ao planejamento de um artista, como “que na mente 

do artista preexiste a razão da obra a realizar” (S. Th., II-II, q. 57, a. 1)15. Somente quando essa 

ideia é redigida que se tornará uma lei, a qual servirá de orientação dos limites e impulsos do 

agir humano. “Aqui ele faz uma ligação entre a virtude da prudência e da justiça, pois essa ideia 

da obra justa que a razão determina ‘é como que a regra da prudência’” (RAMPAZZO, 2015, 

p. 35). 

No âmbito da justiça e do direito, destaca-se a phronesis16: “ser prudente é bem 

governar, bem governar-se e bem governar aqueles e aquilo que depende de nós” (JOSAPHAT. 

2012, p. 568). Nesse sentido a prudência para ser virtuosa precisa estar não só orientada para o 

bem, mas apoiada em qualidades e impulsos que apontem para a boa decisão e para o agradável 

ajuste na relação. 

 

Sua principal atividade não é acautelar-se, evitar riscos e perigos. É enfrentar, 

é um ato em que entra a coragem para chegar a decidir, a fazer valer a decisão, 

                                                           
15 TOMÁS DE AQUINO, 2016, p. 47. 
16 Prudência do grego antigo: φρόνησις, phrónesis  
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tem algo de decidir, de governar e afirma lúcida e eficazmente o poder. É uma 

“providência”, declara Tomás, uma virtude de senhor, de alguém livre e 

empenhado na ação. O ser humano prudente é como um soberano que manda 

em seu interior. (JOSAPHAT. 2012, p. 567 - 568). 

 

A justiça não só possui o direito como objeto, mas como princípio primeiro explicativo, 

pois é através do direito que se exprime essa virtude interior orientada para o bem, a qual 

transforma a realidade em ambiente humano e harmônico. Ao assumir o caráter explicativo, o 

direito torna-se portador do agir orientado para o bem, o que favorece a consolidação de uma 

ética que triunfa a dignidade e a vida. “Seu domínio tem assim um caráter universal, que decore 

da exigência igualmente universal de humanizar, de reconhecer e de implantar a qualidade de 

dignidade humana em todos os campos de atividades, de comunicação e de influência” 

(JOSAPHAT. 2012, p. 588). 

 

 

3 CLASSIFICAÇÃO DO DIREITO EM NATURAL E POSITIVO: AMPLIAÇÃO DAS 

PERSPECTIVAS TEOLÓGICAS E ANTROPOLÓGICAS NA COMPREENSÃO DA 

ESTRUTURA JURÍDICA 

 

 Tomás de Aquino, na Suma Teológica, afirmou que o direito não se divide 

convenientemente em natural e positivo, pois o que é natural extraordinariamente não deixa de 

ser natural, logo: o que é natural é imutável. Se o conceito de positivo abrangesse todo aspecto 

da filosofia do direito, convém dizer, certamente que o direito natural não existe. 

Frei Carlos Josaphat17, comentou que o direito positivo é fruto da vontade humana, daí 

o nome "Direito Positivo". Em resposta18, o Doutor Angélico comentou que nem tudo que 

deriva da bondade humana é realmente bom, justo e correto. As leis podem ser injustas em 

muitas situações, e agora os positivos se tornam negativos. Nesse caso, a lei positiva não está 

firmemente fundamentada nos desejos humanos, mas incorporada na vontade de Deus. No 

entanto, é imoral separar o direito natural e o direito positivo, pois um precisa do outro.  

                                                           
17  Frei Carlos Josaphat, foi um teólogo dominicano brasileiro, professor emérito da Universidade de Friburgo, 

Suíça, Doutor Honoris Causa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 2014. Estudioso de Tomás 

de Aquino, comentou as questões sobre a Justiça da Suma Teológica. Segundo Frei Josaphat, no pensamento de 

São Tomás, a propriedade privada não é uma concessão à fraqueza humana pois permite ao Homem exercer suas 

responsabilidades em relação à criação e à sociedade. Mas ela deve resultar de leis justas e de costumes 

virtuosos por parte da comunidade dos cidadãos, de maneira a escapar a qualquer privatização da moral e a utilizar 

as riquezas tendo em vista o bem comum. 
18 Cf. S. Th., II-II, q. 57, a. 2 
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Nas objeções do artigo 2 da Q. 57, merece destaque a afirmação, que posteriormente foi 

refutada por Tomás de Aquino: 

 

Ora, tal não se dá nas coisas humanas; porque todas as regras do direito 

humano falham em certos casos, nem estão em vigor em toda parte (...) do 

contrário, a vontade humana não poderia ser injusta. Logo, sendo o justo o 

mesmo que o direito, parece que não há nenhum direito positivo. Ademais, o 

direito divino não é o direito natural, pois excede a natureza humana. (S. Th., 

II-II, q. 57, a. 2)19. 

 

O ponto de partida da distinção entre o direito natural e o direito positivo, assim como 

de suas aplicações nos artigos seguintes, encontra-se em Aristóteles. Este distingue no direito 

"político" que rege a polis (a cidade, a sociedade), supostamente constituída por cidadãos livres 

e iguais, um direito natural e um direito positivo, na medida em que as obrigações e tipos de 

prestações que eles determinam decorrem seja da natureza das coisas, das ações e das relações 

humanas, seja de uma disposição puramente convencional20. 

Qualquer humano pode realizar esse feito de duas maneiras bem aplicadas, a saber: na 

mesma virtude da própria coisa, ou seja, se alguém dá tanto para receber tanto, isso se chama 

direito natural - a mesma medida, mesma proporção.  E o outro modo é, por exemplo, alguém 

se dá por satisfeito de receber a mesma medida, é chamado de convenção particular, quando 

dois humanos firmam entre ambos um pacto, um comum acordo, e consentem que o trato é 

justo, sem dar desvantagens para o outro, isto é o direito positivo. 

Deve ser entendido que, o que é natural a um ser dotado de uma natureza imutável, há 

de ser necessariamente o mesmo, sempre em toda parte. Toda natureza humana é mutável, pois 

o que é carnal material, assim como tudo fora de sua essência, por isso, o que é natural ao 

humano pode muitas vezes falhar, como por vezes acontece, como por exemplo, quando a 

vontade humana é depravada, isso implica que existam casos em que não se deve restituir o 

depósito confiado, para evitar que um homem de vontade pervertida venha a utilizá-lo mal; 

outro exemplo, se um louco furioso ou um inimigo do Estado reclamasse as armas que 

depositou. 

Não se pode destacar a vontade humana como uma convenção comum. O valor desta 

sentença deve ser empregado em seu real sentido, que é a Justiça Natural, tudo que rege as leis 

fora desta sentença pode desencadear fatores errôneos aos sentidos da vontade humana. Tal é o 

lugar do direito positivo.  

                                                           
19 TOMÁS DE AQUINO, 2016, p. 48. 
20 Cf. Nota d. in TOMÁS DE AQUINO, 2015, p. 48. 
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Daí que, o que diz o Filósofo: o “justo legal é aquilo que, antes, não importava 

ser de um ou de outro modo; porém, importa, sim, de · pois de estabelecido”. 

Mas, se algo, de si mesmo, se opõe ao direito natural não se pode tomar justo 

por disposição da vontade humana. Se, por exemplo, se decretasse que é lícito 

roubar ou cometer adultério. Por isso, está escrito no livro de Isaías: “Ai 

daqueles que estabelecem leis iníquas”. (S. Th., II-II, q. 57. a. 2). 

 

A permanência e evolução do direito natural deve ser completada pelas exposições, onde 

os problemas são amplamente estudados por si mesmos, mas sob o ângulo da lei natural. Tomás 

de Aquino quer desembaraçar desses aspectos institucionais e históricos, uma vez que este 

tratado da justiça concebida como virtude.  

Como se pode observar na Filosofia Jurídica moderna, o conceito de lei, direito e justiça 

são apresentados de forma reducionista.  Enquanto para os defensores da lei natural o direito 

natural é algo justo em si mesmo, já nas correntes positivistas o direito só é justo quando é 

reforçado pelas legítimas determinações do poder social competente. O positivismo jurídico no 

sentido próprio e técnico da palavra consiste na negação do direito natural: 

  

O positivismo jurídico consiste essencialmente em reduzir o direito e a justiça 

ao que está estabelecido na lei positiva ditada pela autoridade jurídica; por 

isso, nega validez à doutrina do direito natural, reduz a moral e a justiça a uma 

valorização puramente subjetiva e nega a pessoa todo direito que não seja 

expressamente reconhecido pela autoridade. (SACHERI, 2014, p. 44). 

 

Segundo o autor, a lei natural e a lei humana estão precisamente ligadas, visto que as 

leis elaboradas pelos homens devem ter como base a lei natural.  Esses preceitos naturais devem 

ser colocados em prática através das leis positivas, com o objetivo do ser-humano lutar contra 

seus vícios e servir às virtudes. Para Tomás de Aquino, os dois tipos de leis são importantes e 

se completam mutuamente, entretanto a lei positiva só é válida quando se subordinada à lei 

natural, ao contrário essa lei torna-se vã.21 

O que se deve buscar no direito natural não são padrões de legislação e instituições 

políticas (pois estas e aquelas dependem das condições históricas de cada indivíduo), mas 

                                                           
21 Portanto, deve-se dizer que como a lei escrita não dá força ao direito natural, assim também não pode diminuir 

–lhe nem suprimir-lhe a força; pois, a vontade humana não pode mudar a natureza. Portanto, se a lei escrita contém 

algo contra “[...] o direito natural, é injusta e não tem força para obrigar. Pois, só há lugar para o direito positivo, 

quando, segundo o direito natural, é indiferente que se proceda de uma maneira ou de outra, como já foi explicado 

acima. Por isso, tais textos não hão de chamar leis, mas corrupções da lei, como já se disse. E portanto, não se 

deve julgar de acordo com elas” (S. Th., II-I,I q. 60, a. 5). 
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apenas razões de justiça que devem permear todas as instituições e todas as leis. O direito 

natural não é um direito ideal, mas um direito fundamental.  

Por isso, o direito natural é transcendente e imanente em relação ao direito positivo. A 

transcendência, como expressão da ordem natural, baseia-se em leis eternas. Intrinsecamente, 

enquanto se realiza no direito positivo, é dotado de um conteúdo de justiça. 

Diante dessa mudança, a afirmação de direitos universais e imutáveis parece 

insustentável – muitas vezes por falta de compreensão do que a ideia realmente significa. Este 

significado é apresentado na continuidade de uma longa tradição, com os filósofos gregos, 

proclamada no grito de Antígona, confirmada por juristas romanos, enriquecida por teólogos e 

canonistas medievais, que foi finalmente adotada por Tomás de Aquino e pela Escola Espanhola 

de Ouro, que floresceu na filosofia jurídica no século XX.22 

Parece inconcebível para muitos positivistas que exista um direito que persista no tempo 

e na história, e por assim pensar negam sua existência; basta usar razão que existe na alma 

humana conhecê-la. Diz-se que as variações desta lei natural ignoram os preceitos menores, 

mas o primeiro princípio permanece. Quanto aos primeiros princípios, as próprias leis da 

natureza são universais e eternas, e bem conhecidas, sem possibilidade de erro. Esses princípios 

são inerentes à razão humana imposta pela própria prova.  

Não é necessário e impossível que alguém prove que deve fazer o bem e evitar o mal. 

Há uma verdade, mais certa do que qualquer outra verdade de natureza prática, que é uma 

precondição necessária para toda ação. A lei natural não perdeu seu caráter imutável. A 

dificuldade em aplicar a lei natural se deve a razões acidentais.23 

 

[...] pertencem à lei natural, em primeiro lugar, alguns preceitos 

comuníssimos, que são conhecidos por todos; alguns outros preceitos 

segundos mais próprios, que são como que conclusões próximas dos 

princípios. Quanto, pois, àqueles princípios comuns, a lei natural, de nenhum 

modo, pode ser destruída dos corações dos homens, de modo universal. 

Destrói-se, porém, em algo particular prático, segundo o qual a razão é 

impedida de aplicar o princípio comum ao particular prático, em razão da 

concupiscência ou de alguma outra paixão, como foi dito acima – Quanto, 

porém, aos outros preceitos segundos, pode a lei natural ser destruída dos 

corações dos homens, ou por causa das más persuasões, do mesmo modo 

como no especulativo acontecem os erros a respeito das conclusões 

necessárias; ou também em razão dos costumes depravados e hábitos 

corruptos, como entre alguns não se reputavam pecados os latrocínios, ou 

                                                           
22 SOUSA, José Pedro Galvão. Direito natural, direito positivo e estado de direito. São Paulo: Ed. Revista dos 

Tribunais, 1977. pág 71. 
23 SOUSA, José Pedro Galvão. Direito natural, direito positivo e estado de direito. São Paulo: Ed. Revista dos 

Tribunais, 1977. pág 15. 
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também os vícios contra a natureza, como também diz o Apostolo na Carta 

aos Romanos.  (S. Th., I-II, q. 94, a. 6)24. 

 

A sociedade com toda a sua evolução, o direito com todas as suas diferenças 

doutrinárias, não podem negar completamente esse ensinamento, mesmo após inúmeras 

tentativas. Com todos os avanços teóricos na justiça, o ser humano sempre desejou a verdade e 

a justiça, que é inerente à sua natureza.  

O ser-humano é um ser racional que busca sentido em si mesmo, para o propósito da 

vida. Através da razão natural, as pessoas são capazes de decifrar o conteúdo das leis naturais 

e formular leis humanas. Para decifrar o conteúdo das leis da natureza e constituir as leis da 

humanidade, basta a razão natural. 

A humanidade não cria seus próprios valores do nada, não é ela quem define o bem e o 

mal. Existem leis e elas são dadas aos indivíduos, os quais deixam-se ser guiados nas suas 

ações. Tomás de Aquino definiu o direito como uma diretriz sobre o comportamento humano. 

Essas leis governam a ordem do mundo. Todas as nossas ações, mesmo as de políticos e juristas, 

são regidas por elas. Não são leis escritas, não estão escritas no papel, estão escritas no coração 

das pessoas, estão escritas na consciência das pessoas.25 

O direito natural não é o estado natural antes do direito positivo e antes que as pessoas 

entrem na sociedade, nem é o direito ideal e o modelo do direito positivo. Vale ainda ressaltar 

que o direito natural não é algo que existe em uma dimensão ética e moral independentemente 

da dimensão jurídica.26 

Quando o positivismo jurídico é aplicado sem recorrer à justiça jurídica humana, obtém 

uma base para a construção da legitimidade ilícita, implantando novos modelos, muitas vezes 

contornando a tradição, a cultura e os hábitos milenares, sem progredir.27 Deste modo, pode-se 

concluir, com tudo o que fora explicitado, que o humano pode sim ser compreendido dentro do 

horizonte da justiça tomista. O objeto da Justiça é o Direito (Et hoc quidem est ius. Unde 

manifestum est quod ius est obiectum justitia28), que, por sua vez, é o efeito da lei. O ato da 

Justiça é o ato de julgar. Com efeito, sem o direito positivo, o direito natural é vago e indefinido; 

portanto, ineficaz. Conseguintemente, ao direito positivo incumbe a particularização e 

efetivação dos preceitos do direito natural. 

                                                           
24 TOMÁS DE AQUINO, 2016, p. 571-572. 
25 Cf. S. Th., II-II, q. 57, a. 2. 
26 SOUSA, José Pedro Galvão. Direito natural, direito positivo e estado de direito. São Paulo: Ed. Revista dos 

Tribunais, 1977.  
27 REALE, Miguel. Filosofia do Direito 20ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 
28 S. Th., II-II, q. 57, a.1. 
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4 EXCELÊNCIA E EXIGÊNCIAS DO DIREITO NATURAL  

  

Depois da prudência, deve-se estudar a justiça...o rigor desse encadeamento 

decorre da posição adotada por Sto. Tomás, de inscrever o conjunto da moral 

no quadro das quatro virtudes cardeais. Pelo exame da prudência, ele procurou 

elucidar o discernimento e a decisão que esclarecem e comandam todas as 

escolhas virtuosas. Com a justiça, abordamos o principal domínio em que se 

operam essas escolhas. O lugar primordial concedido à justiça, a extensão e a 

complexidade das questões que lhe são consagradas, o cuidado mais 

minucioso na determinação de sua natureza e na análise de suas “partes” ou 

espécies constituem uma das originalidades mais marcantes do projeto 

teológico de Sto. Tomás. (JOSAPHAT, 2016, p. 43). 

 

O Tratado das Leis deve ser lido em conjunto com o Tratado da Graça, pois tanto os 

direitos quanto a graça são princípios externos ao ser-humano, que o orientam para a justiça. O 

estudo do direito é incorporado, na obra do Doutor Angélico, ao Tratado de Justiça; o objeto da 

análise da virtude da justiça é a própria lei, o justo correspondente ao justo aristotélico.  

O direito é uma unidade especial, mas a lei é universal. Em Tomás, como no Estagirita, 

o direito pode proceder tanto da essência das coisas (direito natural) como da convenção (direito 

positivo).  

O direito natural deriva das duas primeiras inclinações do direito natural, porque surge 

como quando um homem se conforma com uma mulher, conforme transcrito no Tratado de 

Justiça. Por outro lado, o direito das gentes deriva da terceira inclinação do direito natural; ela 

procede não impiedosamente, mas comparativamente e sequencialmente. Não surge da essência 

das coisas; requer a intervenção da razão humana. 

Na teoria tomista, as leis da natureza são um conjunto de imperativos racionais com 

integridade, prescrevendo aquelas ações que se ajustam à natureza humana e proibindo o 

contrário. Essa lei é natural porque é produto da razão natural, ou seja, da razão, porque capta 

naturalmente o comportamento que a natureza humana exige e que lhe é contrário. No entanto, 

não é a lei interna da razão, sua origem principal é a natureza humana.  

Levando em conta a criação humana e a condição das criaturas, entendida como 

participação criada dos seres, a lei natural era, para Tomás de Aquino, uma lei divina, 

naturalmente impressa nas pessoas pela participação da lei eterna. Assim, ele descreve as leis 

da natureza como leis eternas que participam de criaturas racionais, a saber, o ser-humano 

(HERVADA, 2008, p. 347). 
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A justiça natural é a justiça que se adapta aos outros de acordo com sua natureza. Isso 

acontece de duas maneiras: em primeiro lugar, a coisa mesma é considerada absolutamente; 

portanto, o homem, por sua própria natureza, se coloca ao lado da mulher para obter com ela, e 

os pais ao filho para alimentá-lo. Em segundo lugar, a natureza das coisas não é considerada 

em termos absolutos, mas em relação às suas consequências; por exemplo, a “propriedade das 

possessões”. 

 A lei natural só se aplica aos humanos. Dessa forma, o autor estabelece a confusão entre 

Direito Natural e Direito das Gentes. Para esse aparente paradoxo, deve-se buscar uma 

explicação a partir de como o esquema geral da ordem jurídica se aplica aos diferentes níveis 

de existência.  

A lei civil é essencialmente indistinguível da lei eterna, uma vez que ambas são 

disposições racionais. As diferentes leis (eternas, naturais e humanas) consistem em uma única 

realidade que se aplica a diferentes planos de existência. A lei eterna revela o plano de Deus 

para toda a criação. A lei natural é a participação da lei eterna nos seres racionais. O direito 

positivo deriva logicamente do direito natural.  

Dessa forma, o Doutor Angélico deu à sua sistematização jurídica um forte senso de 

tradição e ousadia para definir a lei. Vale notar que o grande teólogo não atuou como teólogo, 

mas apenas como filósofo ao formular sua teoria jurídica. As leis da natureza concebidas pelos 

anjos são inteiramente naturais e nada têm a ver com a revelação. Em outro tratado da Suma 

Teológica, ele considerará a lei positiva divina, desenvolvendo-a em dez longas questões 

referentes à lei divina.  

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 O grande erro dos estudiosos é buscar no Tratado das Leis (S. Th., II-II, q. 90-97) a 

compreensão de Tomás de Aquino sobre o direito, haja vista que é no Tratado da Justiça (S. 

Th., II-II, q. 57 – 80) que se encontra objetivamente a reflexão sobre este, que é o objeto da 

justiça. Já na construção textual, o autor deseja apresentar a inseparabilidade desses do direito 

do agir jurídico. A Q. 57 busca trazer o direito como aquele que instaura e restaura a verdadeira 

‘igualdade’, que está expressa na natureza humana, nos intercâmbios, relações e ações humanas. 

A tendência na contemporaneidade é conceber o direito apenas como legitimação da justiça ou 

código de leis, porém faz-se necessário romper as barreiras do relativismo, a fim de que se 
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resgate a identidade mais profunda do direito, que é transformar a ideia de justiça em realidade 

humana.  

O ser humano é marcado pela racionalidade, a qual permite a deliberação justa sobre os 

atos, entretanto o contexto atual tem feito da maioria dos indivíduos, verdadeiro animais 

ignorantes. 

 

Uma das maiores fraquezas da sociedade moderna está no triste fenômeno de 

a justiça militar pela injustiça, do direito de oprimir ou descurar, neste terrível 

paradoxo da perversão mais radical das instituições e dos sistemas jurídicos e 

políticos. Tal é o grande desafio para a sociedade quando quer tomar o 

caminho da justiça rumo a uma ética humana universal. (JOSAPHAT. 2012, 

p. 583). 

 

 O direito está sendo utilizado para oprimir, para escravizar e para destruir civilizações, 

as quais não ouvem o impulso interior humano que se dirige para o bem. É necessário, portanto, 

fazer com que a justiça recupere o valor do seu verdadeiro objeto, o direito, livrando-o da 

corrupção e dos vícios de direcionam a alma humana para um caminho vazio e sem sentido. 

Deste modo, em um mundo tão conturbado a “justiça e a paz se abraçarão” (Sl 85, 11). 
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AS REFORMAS POMBALINAS DO SÉCULO XVIII ENTRE 

OS OBJETIVOS PEDAGÓGICOS E OS EFEITOS POLÍTICOS 

DO ILUMINISMO E DO ENSINO DE FILOSOFIA NO BRASIL 

 

THE POMBAL REFORMS OF THE 18TH CENTURY BETWEEN THE 

PEDAGOGIC OBJECTIVES AND THE POLITICAL EFFECTS OF THE 

ENLIGHTMENT AND THE TEACHING OF PHILOSOPHY IN BRAZIL 

 

Tiago Rosa de Jesus Silva1 

 

Resumo: As Reformas Pombalinas na educação, iniciadas em 1759, visavam modernizar 

Portugal. Para isso, o Marquês de Pombal expulsou a Companhia de Jesus, pois, segundo ele, 

levava o reino ao “atraso” educacional e científico por se apegar a Aristóteles e Tomás de 

Aquino, em detrimento da Filosofia e da ciência moderna. As reformas promoveram: a 

modernização do currículo escolar e universitário, além de uma nova pedagogia de viés 

iluminista. Seus efeitos no Brasil não aconteceram como esperado, seja pela falta de recursos, 

seja pela falta de mão de obra. As ideias iluministas portuguesas chegavam pela 

institucionalidade e o iluminismo Francês por meio da clandestinidade. Ambas se apresentam 

no debate político brasileiro da segunda metade do século XVIII. 

Palavras-chave: Iluminismo. Reforma. Educação brasileira. 

 

Abstract: The Pombalinas Reforms in education, begun in 1759, aimed to modernize Portugal. 

For this, the Marquês de Pombal expelled the Companhia de Jesus, because according to him, 

it led the kingdom to educational and scientific “backwardness” by clinging to Aristotle and 

Thomas Aquinas, to the detriment of philosophy and modern science. The reforms promoted: 

the modernization of the school and university curriculum, in addition to a new pedagogy with 

an Enlightenment bias. Its effects in Brazil did not happen as expected, either due to lack of 

resources or lack of manpower. The Portuguese Enlightenment ideas arrived through 

institutionality and the French Enlightenment through clandestineness. Both are present in the 

Brazilian political debate of the second half of the 18th century. 

Keywords: Enlightenment. Reform. Brazilian education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Segundo Severino (1994, p. 30), a Filosofia é um campo do saber e um esforço de 

conhecimento, reflexão e esclarecimento com o intuito de significar a existência humana.  

Nesse sentido, a Filosofia pode contribui para a análise crítica das informações que obtemos do 

mundo e ressignificar valores éticos na prática política. 

Filosofia e educação são duas áreas conectadas, na medida que só se educa filosofando 

e só se filosofa aprendendo e ensinado. Esta relação pode ser compreendida na “Apologia de 

Sócrates”, quando o filósofo argumenta que sua Filosofia consiste na interação dialógica com 

seus pares sem conseguir absorver completamente a sabedoria, mas aprendendo a conceber e 

compartilhar ideias. O processo dialógico é prática educativa. 

O presente artigo é fruto de uma inquietação sobre os efeitos do ensino da Filosofia (das 

Humanidades) e da divulgação das ideias iluministas no contexto das conjurações brasileiras 

do século XVIII, enquanto se realizava uma pesquisa mais ampla sobre as diversas implicações 

históricas da educação brasileira no período colonial. 

O Brasil Colonial conheceu pelo menos dois sistemas de ensino: o primeiro foi 

elaborado pelos jesuítas em 1599, a “Ratio Studiorum” que tinha por objetivo, uma formação 

humanística e tradicional. Nesse sentido, valorizavam a antiguidade (ciência antiga) em 

detrimento das novas descobertas (ciência moderna).  O monopólio da educação permaneceu 

nas mãos dos jesuítas até o final da primeira metade do século XVIII. 

  O outro sistema se origina em 1759, com a promulgação da primeira lei que versava 

sobre ensino e educação, no contexto de amplas reformas modernizantes na: política, comércio, 

indústria e na própria educação, empreendida pelo Marquês de Pombal. 

Este artigo tem por objetivo apresentar as características e os efeitos das Reformas 

Pombalinas (promovidas pelo Marquês) a fim de analisar os impactos políticos das ideias 

iluministas que circularam na colônia por meio da educação e mais especificamente o ensino 

das Humanidades onde se achava a Filosofia. 

Para tal propósito, vamos nos valer de alguns pesquisadores da educação consagrados 

pelas suas contribuições como: Dermeval Saviani, Luiz Antonio Cunha, Maria Lucia Spedo 

Hilsdorf entre outros.  

Inicialmente, vamos contextualizar historicamente os processos políticos que levam à 

reforma, na sequência discorreremos sobre os teóricos da pedagogia iluminista portuguesa, 
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depois exporemos as características das reformas no âmbito educacional e como elas se dão no 

Brasil e finalmente os impactos do iluminismo no cenário nacional. 

 

 

2 CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Falar das reformas educacionais pombalinas no Brasil, demanda entendermos 

primeiramente o contexto histórico e político das ações e das ideias que culminaram com o fim 

da era jesuítica e o início da educação sob as Reformas de Pombal, em Portugal. 

No ano de 1750, o rei Dom José I assumiu o trono português. Com o novo rei, Portugal 

iniciaria também um novo período histórico: o período das reformas. Em 1755, Lisboa foi quase 

destruída por um forte terremoto. Para reconstruir a cidade, o rei chama Sebastião José de 

Carvalho e Melo, que viria a ser o Marquês de Pombal. Ocorre que Sebastião tinha ideias não 

só para a reconstrução, mas também para uma mudança ideológica que modernizasse o império, 

elevasse a força e o poder - até então decadente - de Portugal, diante da Inglaterra. 

Em 1756, o Marquês de Pombal assume o cargo de secretário de Estado dos Negócios 

do Reino, o posto mais alto do governo, tornando-se ministro plenipotenciário. Em junho de 

1759, recebe o título de Conde de Oeiras e em 1769 torna-se Marquês de Pombal. 

O período que antecede a chegada de Pombal no governo Português - até meados da 

segunda metade século XVIII -, segundo SAVIANI (2011), é marcado pelo forte contraste entre 

crendices e racionalismo; fé e ciência. Isto porque a contrarreforma mantinha Portugal “presa” 

no medievalismo, enquanto por boa parte da Europa crescia o clamor pela modernização. 

Pombal achava ser possível modernizar o país, pois acreditava haver anseio por 

mudanças, mas ao mesmo tempo, queria manter as tradições. Como veremos a seguir, a forma 

que ele achou de aplicar suas ideias modernizantes, foi por meio do “despotismo esclarecido”. 

Cabe observar que a modernização defendida e realizada por ele compreendia: a) 

desenvolvimento cultural do império; b) livrar Portugal da influência política e econômica da 

Inglaterra; c) sistema educacional sem a influência dos jesuítas; d) projeto mercantilista: uso 

racional da riqueza gerada pelo ouro brasileiro, industrialização e dinamismo no comércio. 

Pombal foi muito influenciado pelo iluminismo, por ocasião das viagens diplomáticas 

que fazia pela Europa, em nome do reino português. O “espírito iluminista” permeava a política 

e a intelectualidade do século XVIII. Outros nomes importantes da intelectualidade portuguesa 

também foram influenciados pelo iluminismo e elaboraram ideias políticas para que Portugal 

se modernizasse. A penetração dessas novas ideias iluministas, dava-se especialmente a partir 
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de portugueses residentes no exterior como Dom Luís da Cunha, Luís Antônio Verney, 

Alexandre de Gusmão, além do próprio Marquês de Pombal. 

Uma das ideias levada adiante foi o “Despotismo esclarecido”. Esta é uma expressão 

que designa uma forma de governar que, embora partilhasse com o absolutismo da exaltação 

do Estado e do poder do soberano, era animada pelos ideais de progresso, reforma e filantropia, 

próprias do Iluminismo. 

Em Portugal, o principal entusiasta do despotismo esclarecido foi justamente Marquês 

de Pombal. Ele criou a “Real Mesa Censória” (por Alvará de 5 Abril de 1768), com o objetivo 

de transferir, na totalidade, para o Estado a fiscalização das obras que se pretendessem publicar 

ou divulgar no Reino, o que até então estava a cargo do Tribunal do Santo Ofício, do 

Desembargo do Paço e do Ordinário. Na prática, este alvará tirou praticamente toda a influência 

da igreja sobre as instituições e o concedeu ao Estado. Incluindo a influência na educação que 

até então estava nas mãos exclusivamente da Companhia de Jesus. 

No plano educacional a principal crítica à educação jesuíta era que esta estava presa ao 

aristotelismo e ao tomismo (modelo científico da idade antiga e da idade média, 

respectivamente), além de ser avessa a modernidade como as novas descobertas científicas, ao 

novo método científico e a própria ciência moderna. Para Pombal e os demais iluministas, a 

pedagogia jesuíta era incompatível com os ideais iluministas. Nesse sentido, sucessivas leis 

seriam expedidas para contemplar a nova educação. As três principais: I) reforma dos estudos 

menores - Alvará de 28 junho de 1759; II) reforma dos estudos maiores - lei de agosto de 1772; 

III) reforma das escolas de primeiras letras - Lei de 6 de novembro de 1772. 

 

 

3 INFLUÊNCIA PEDAGÓGICA 

 

Segundo Aranha (2012), alguns teóricos que marcaram os rumos da pedagogia nesse 

período foram: D. Luís da Cunha (1662-1740), Ribeiro Sanches (1699-1783) e Luís Antonio 

Verney (1713-1792). 

Dom Luis serviu como diplomata do reino e sob a influência do iluminismo. Comparava 

a estagnação econômica de Portugal com aqueles países em que a economia se desenvolvia 

rapidamente. Acusava a intolerância da Inquisição que praticava perseguia religiosa, sobretudo 

aos judeus e hereges, afastando, isolando e desprezando indivíduos produtivos. Além disso, D. 

Luís considerava os protestantes mais avançados do que os conservadores católicos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Filantropia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Iluminismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A3o_Jos%C3%A9_de_Carvalho_e_Melo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A3o_Jos%C3%A9_de_Carvalho_e_Melo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Real_Mesa_Cens%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tribunal_do_Santo_Of%C3%ADcio
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Ribeiro Sanches, embora médico, também influenciado pelo iluminismo, escreveu sobre 

educação. Sua obra “Cartas Sobre a Educação da Mocidade” (1760) foi uma das referências das 

Reformas Pombalinas. Sanches também criticou a intolerância religiosa que, para ele, impedia 

a prosperidade de Portugal, assim como a atuação dos jesuítas, cujo poder considerava deletério. 

Embora defendesse o ensino público e laico, era adepto das ideias de Bernard Mandeville 

(1670-1733), filósofo holandês. 

Verney era padre e formado em direito. Sua principal obra pedagógica foi: “Verdadeiro 

Método de Estudar” (1746). Para Stephanou e Bastos (2004), Verney está na centralidade das 

reformas pombalinas porque ele prezava pela importância da gramática: “a língua de origem, 

como referência de comunicação verbal, deve constituir o princípio dos estudos da gramática” 

(2004, p. 166). Verney criticava os castigos corporais, os exercícios de memorização e os 

exercícios de conversação em latim, praticas típicas da educação medieval2 presentes na 

educação jesuíta.  

 Verney também abordava “temas relativos ao aprendizado da retórica, de suas regras e 

a questões de estilo como veículos privilegiados de expressão do discurso” (2004, p. 166). Sua 

obra servia diretamente como orientação pedagógica dos professores de Humanidades. 

Embora iluministas, o que implicava na defesa da igualdade jurídica, Saviani (2011) 

observa uma certa contradição no posicionamento político educacional de Verney e Sanches. 

Ambos eram adeptos do pensamento de Mandeville quanto à função da escola. 

O filósofo iluminista Mandeville era contra escolas públicas e gratuitas para todos – 

contradição apontada por Saviani, na medida em que o iluminismo pregava a igualdade jurídica 

(todos iguais perante a lei), ainda que essa igualdade nem sempre se efetivasse. Ainda segundo 

SAVIANI (2011), 

 

Mandeville, ao defender a extinção das escolas para os pobres, as “escolas de 

caridade” inglesas, assim se manifesta: “Quanto mais saiba do mundo e das 

coisas alheias a seu trabalho ou emprego um pastor, um lavrador ou qualquer 

outro camponês, mais difícil lhe será suportar as fadigas e penalidades de seu 

ofício com alegria e satisfação”. (SAVIANI, 2011, p. 102). 

 

                                                           
2 Segundo SAVIANI (2011, p. 52), o “Modus Parisienses”, era um sistema de ensino baseado na escolástica. Sua 

metodologia compreendia: a) Lectio: assuntos selecionados para estudo; b) Disputatio: Exame para testar o 

conhecimento; c) Repetitiones: Repetição das lições feita em grupo. A memorização do conteúdo era essencial 

para a avaliação do professor. Os alunos podiam ser recompensados com prêmios ou castigados, dependendo da 

situação. Esse sistema surgiu na Universidade de Paris no início do século XVI e se espalhou pela Europa 

rapidamente. 
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Para Sanches, a alfabetização era nociva para os pobres, que deveriam se dedicar a 

trabalhar, pois “cada hora dedicada aos livros é tempo perdido para a sociedade.” (SAVIANI, 

2011 p. 102). Para Sanches e Verney, bastaria a instrução dos párocos para os filhos dos pobres.  

Apesar da contradição, Sanches e Verney colaboraram para as ideias da reformulação 

pedagógica portuguesa empreendida a partir de 1759 pelo Marquês de Pombal. 

 

 

4 AS REFORMAS  

 

O alvará de 28 junho de 1759, ficou conhecido como a “reforma dos estudos menores”. 

Esta foi a primeira das três reformas mais importantes empreendida pelo Marquês de Pombal 

no âmbito educacional. Embora os “estudos menores” compreendia o ensino primário e 

secundário, esta reforma aborda mudanças no ensino das Humanidades, ou seja, a etapa 

secundária. O ensino primário receberia uma reforma especifica em 1772. Esta reforma previa: 

a) Criação do cargo de diretor de estudos; b) Diretrizes para o curso de Humanidades 

(Gramática Latina, Grego, Hebraico e Retórica); c) Regras de convivência para os alunos e 

professores; d) Orientação de livros a serem usados nas escolas. 

A reforma previa instruções aos professores quanto aos livros e a didática em sala de 

aula. O ensino de Humanidades não possuía a disciplina de Filosofia, mas lia-se filósofos nas 

aulas de Gramática, Grego e Retórica.  

O cônego Dom Tomás de Almeida (que era secular, se identificava com a filosofia 

moderna diferente dos regulares que se orientavam pela Filosofia Antiga), Diretor Geral de 

Estudos do Reino, cargo criado em 1759 e extinto em 1771, sendo o único diretor enquanto o 

cargo existiu. Era adepto do Iluminismo e “assumiu o cargo com entusiasmo, pois via no êxito 

do ensino público o meio de restabelecer no futuro a glória de que Portugal já havia desfrutado 

no passado.” (SAVIANI, 2011, p. 89).  

No seu relatório final, ao apresentar os êxitos e fracassos da reforma, considerou como 

empecilho para o sucesso da reforma: a falta de professores qualificados, falta de livros 

didáticos, baixos salários dos professores e falta de investimento. Fez também uma importante 

constatação: a filosofia deveria ser mantida nesta etapa de ensino, entretanto com uma 

orientação modificada pela incorporação do espírito científico moderno, ou seja, uma filosofia 

de perfil mais enciclopédico que abarcasse as ideias modernas. A reforma havia abolido o 

estudo de Filosofia, que antes era obrigatória para os exames de ingresso à universidade. 
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Observemos que esta medida – abolição da Filosofia – em parte, não colaborou com a melhora 

na qualidade do ensino, na avaliação do principal dirigente educacional do reino. 

A “reforma das escolas de primeiras letras” surgiu com a Lei de 6 de novembro de 1772. 

Esta reforma abarcou as escolas de ensino primário pois não tinham sido contempladas nas 

reformas de estudos menores. A reforma criou e reformulou escolas menores em que se 

formavam os primeiros elementos das Artes e Ciências. Segundo a lei, a escola era destinada a 

todo o povo com exceção daqueles que fossem empregados em serviços rústicos e fabris pois 

para esses, bastava a instrução do pároco; o catecismo. A lei também observava que alguns tem 

conhecimento limitado para apenas ler, escrever e contar e para outros o limite chegava no 

aprendizado do latim (Saviani, 2011, p. 96). Estes limites estavam amparados na ideia de que 

algumas pessoas do reino e da colônia não seguiriam o destino dos Estudos Maiores devido a 

sua classe social e laboral. Vemos assim, a influência do pensamento de Mandeville na 

formulação da lei.  

O currículo escolar compreendia: a) Ler, escrever e contar; b) Latim; c) Grego; d) 

Retórica; e) Filosofia. A novidade estava na introdução da Filosofia Racional e Moral. 

Diferente da primeira reforma, esta contou com uma lei adicional e específica para o 

financiamento educacional. O “Subsídio literário” foi um imposto criado pelo Alvará de 10 de 

Novembro de 1772. Este imposto destinava-se exclusivamente a custear a reforma das escolas 

de primeiras letras. 

Não menos importante, foi a segunda reforma, que aconteceu no mesmo ano que a 

reforma das escolas de primeiras letras. A lei de agosto de 1772 foi à “reforma dos estudos 

maiores” esta reforma se deu no âmbito da educação superior, na Universidade de Coimbra. 

Algumas características dessa reforma: a) reformulou e modernizou os cursos e seus respectivos 

currículos; b) criação da "Junta de Providência Literária"; c) aumento de cursos e incremento 

de espaços na universidade. 

Esta reforma contou com o empenho pessoal do Marques de Pombal. Os objetivos 

modernizantes que se esperava com a reforma: progresso das investigações empíricas; avanço 

do método histórico, hermenêutico e crítico. 

Segundo Aranha (2012, p. 290), uma vez afastada a Companhia de Jesus da direção da 

universidade, assumiu a Ordem do Oratório, que era conhecida pela visão mais aberta no que 

diz respeito às ideias iluministas. Na reformulação do ensino de filosofia e letras, preferiu-se 

pela língua moderna (e não o latim), pelas matemáticas e ciências da natureza, procedendo-se 

também uma atualização dos estudos jurídicos. 
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Houve diversas mudanças na universidade, fruto do trabalho da Junta de Providência 

Literária, grupo criado pelo governo em fins de 1770 para redigir o novo estatuto da 

universidade. A junta se inspirou nas obras de Verney e Ribeiro Sanches. Algumas das 

mudanças foram a: forma de ingresso, idade mínima para realizar os cursos, estabelecer pré-

requisitos, estudos históricos nas faculdades de teologia, direito e cânones, método 

experimental e instalação de laboratórios de física e química para demonstração prática. 

De acordo com Saviani (2011), 

 

Antes da reforma, a Universidade de Coimbra era constituída por quatro 

faculdades: Teologia, Cânones, Direito e Medicina. Os estudos filosóficos 

realizavam-se no Colégio das Artes e tinham caráter propedêutico aos estudos 

propriamente universitários. Seu objetivo era, portanto, preparar os estudantes 

para cursar os estudos superiores, de caráter profissional, ministrados nas 

quatro faculdades mencionadas. Com a reforma, às quatro faculdades 

tradicionais foram acrescentadas as de Filosofia e Matemática. (SAVIANI, 

2011, p. 90) 

 

Segundo Neto (2007, p. 32) antes da Faculdade de Filosofia, O curso de Filosofia, era 

ofertado no colégio de Artes de Coimbra e tinha por objetivo ser propedêutico, isto é, preparava 

os futuros estudantes para os cursos de Medicina, Teologia, Direito e Cânones. 

Saviani (2011, p. 92) detalha o ingresso no curso de Filosofia: o candidato precisaria ter 

concluído o curso completo de estudos menores (Humanidades), incluído o grego, e ter no 

mínimo 14 anos de idade. O curso tinha a duração de quatro anos e possuía quatro cadeiras, 

sendo que eram frequentadas, uma por ano, na seguinte ordem: Filosofia Racional e Moral, 

História Natural, Física experimental e Química teórica e prática. Nota-se que o curso de 

Filosofia tinha enfoque na Filosofia da Natureza, não por acaso: as descobertas de Galileu 

Galilei (1564-1642) e outros cientistas renegados pelos jesuítas, eram algumas das novidades 

que o iluminismo pregava. 

Segundo Cunha (1986, p. 54), no segundo ano, os estudantes deveriam também cursar, 

Geometria Elementar na Faculdade de matemática. A cadeira de Filosofia Racional e Moral 

deveria ser frequentada também pelos estudantes de outras faculdades. Os autores lidos no 

Curso de Filosofia eram os que divulgavam os ideais de uma nova visão de ciência e sociedade. 

Outras mudanças na Universidade de Coimbra foram à criação da Aula do Commercio 

(1759) e do Colégio dos Nobres (1761). Embora criadas antes da reforma de 1772, faziam parte 

das amplas reformas empreendidas por Pombal. O colégio visava dar uma formação 
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mercantilista para os filhos da nobreza e as aulas do Commercio visava formar quadros técnicos 

para os jovens atuarem no comércio.  

Com efeito, a reforma dos estudos maiores promoveu: I) o progresso das investigações 

empíricas nas faculdades de matemática, filosofia e medicina; II) avanço do método histórico, 

hermenêutico e crítico nas faculdades de teologia e direito. 

A reforma dos estudos maiores foi efetivada por meio dos novos “Estatutos da 

Universidade de Coimbra” e teve a intenção de guiar a vida cultural portuguesa pela ideologia 

iluminista. 

Cabe observar que embora houvesse ocorrido a ruptura da coroa portuguesa com a 

Companhia de Jesus, praticamente limando o poder de influência política e pedagógica da igreja 

ao passo que aumentava o poder do Estado, o ensino não era totalmente laico. Podemos notar 

um certo apego a tradição cristã nos cursos oferecidos na universidade de Coimbra e nas 

disciplinas, diretrizes das escolas de primeiras letras e nos estudos menores – por exemplo: 

faculdade de direito canônico e teologia na Universidade de Coimbra –, mesmo com o advento 

das reformas iluministas. Este é um traço histórico da educação portuguesa muito singular em 

comparação a história de outros países europeus que também foram afetados pelo iluminismo. 

Importante observar também que o elemento da filosofia “eclética” – apontada pela 

Junta de Providência Literária, no contexto em que o Estado passa a ter seu próprio órgão 

censório, a criação da Real Mesa Censória – possibilitou, assim, ao “pombalismo despontar 

como o Iluminismo real e historicamente possível em terras lusitanas.” (SAVIANI, 2011, p. 

95).  

 

 

5 AS REFORMAS POMBALINAS NO BRASIL 

 

No Brasil (de 1759 a 1808), a reforma se desenvolveu pouco e lentamente, devido à 

falta de recursos e professores qualificados. Embora houvesse uma melhora com o subsídio 

literário a partir de 1772, o avanço da reforma não se fazia sentir. Havia a questão da prioridade 

a um ensino mais qualitativo que quantitativo. Segundo SAVIANI (2011, p. 107) “Na visão de 

Ribeiro Sanches, um dos próceres da reforma, tratava-se de instituir umas poucas escolas bem 

aparelhadas e voltadas para setores estratégicos, antes que multiplicar o seu número”. 

A carência de instituições escolares, material didático, salários baixos e pagamento 

atrasado para os professores, se somavam as dificuldades da reforma na colônia. Nesse período, 

houve as “aulas régias” que funcionavam como escolas, na medida em professores davam aulas 
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em suas próprias casas. Professor de latim, dava aula de latim em sua casa, o professor de grego, 

ensina na sua casa, isso acontecia também com o professor de filosofia. As aulas eram avulsas, 

isoladas e sem articulação entre si (SAVIANI, 2011, p. 108). O aluno não seguia um currículo 

específico, não tinha direitos e deveres como os alunos da metrópole. 

Embora não houvesse muitas escolas, muito menos universidades como em Portugal, 

alguns seminários e conventos foram influenciados pela reforma e de certa forma pelo 

iluminismo. Destaque para o: Convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro, Seminário de 

Mariana e Seminário de Olinda. 

Como observamos anteriormente, o ensino não era totalmente laico.  Na colônia, mais 

do que na metrópole, a maioria dos professores eram religiosos ligados a igreja, muitos 

inclusive, do clero. Isto não quer dizer que comungavam dos mesmos princípios dos jesuítas ou 

da Santa Sé no que diz respeito às críticas ao iluminismo. Pelo contrário, alguns foram 

fortemente influenciados pela doutrina iluminista, a partir das reformas pombalinas. Esses 

religiosos iluministas conceberam (ou pelo menos apoiavam) ideias independentistas, como 

veremos adiante.  

O Convento de Santo Antônio da Província de Nossa Senhora da Conceição do Rio de 

Janeiro, fundado, em 1608, pelos franciscanos. Foi o primeiro colégio conventual no Brasil a 

elaborar seu próprio estatuto em concordância como os estatutos da Universidade de Coimbra 

reformada, e com o “espírito” do reformismo do Marquês de Pombal. Tinha curso de Filosofia 

e Teologia que funcionavam como se fossem faculdades estruturada nos moldes da 

Universidade de Coimbra. Os cursos destinavam-se primordialmente à formação de sacerdotes, 

mas também eram frequentados por leigos.  

O Seminário de Mariana - o Seminário de Nossa Senhora da Boa Morte – fundado em 

1750, tinha o propósito de formar padres locais, brasileiros natos. A princípio, o ensino do 

seminário obedecia rigorosamente aos preceitos jesuítas ao seguir o aristotelismo e o tomismo 

nas aulas de filosofia. Com o advento da reforma, os padres diocesanos (também formados pela 

pedagogia jesuíta) substituem os próprios jesuítas. Eles passam a aderir, ainda que não 

integralmente, alguns ensinamentos da reforma. Um exemplo é o professor Francisco de Paula 

Meireles que passa a ensinar a Física Experimental. 

Outro professor e entusiasta das ideias iluministas, também formado no período jesuíta 

foi o cônego Luís Vieira da Silva. Segundo Andrades e Barreto (2015, p. 7), o religioso “parece 

ter-se afastado da escolástica jesuítica para se ajustar à linha doutrinária que inspirou a reforma 

da Universidade de Coimbra, e acabou sendo implicado na Inconfidência Mineira”. Assim 
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como Luís Vieira, outros dois padres formados em Mariana e partícipes da Conjuração Mineira 

ou Inconfidência foram os padres José Lopes de Oliveira e Manuel Rodrigues da Costa. 

Ainda segundo Andrades e Barreto (2015, p. 7), a biblioteca do “clérigo possuía uma 

coleção de quase 800 livros e 270 títulos representativos de todos os grandes pensadores 

europeus dos séculos XVII e XVIII”. Segundo os pesquisadores, não foram encontrados nos 

Autos da Devassa daquele movimento independentista, grandes escolásticos jesuítas. A grande 

presença de “obras que definiam a posição doutrinária do cônego – e que certamente se 

refletiam nos seus cursos filosóficos – indicam uma inteira adesão ao espírito e à letra das 

reformas de Pombal” (2015, p. 7).  

O Seminário de Olinda, fundado em 1800 por Azeredo Coutinho já nasceu no espírito 

do reformismo. Não passou pela etapa da transição do jesuísmo ao reformismo como o 

convento de Santo Antônio ou o Seminário de Mariana. 

Seu fundador - José Joaquim da Cunha Azeredo Coutinho (1742 -1821) - estudou e se 

graduou na Universidade de Coimbra, e foi influenciado pelo clima intelectual do iluminismo 

em Portugal. O estatuto do Seminário de Olinda foi elaborado em uma atmosfera favorável às 

ciências experimentais. 

Segundo Saviani (2011, p. 110) “o Seminário de Olinda firmou-se como uma das 

melhores, senão a melhor escola secundária do Brasil”. O plano de estudos privilegiava o ensino 

do que havia de mais moderno e recente na Filosofia da Natureza. A intenção de Azeredo era 

formar o padre enquanto sacerdote e filósofo da natureza. Esta intenção não visava à formação 

de pesquisadores ou intelectuais, mas ajudar os padres nas suas futuras atividades paroquiais 

em locais distantes e pouco povoado, nesse sentido, Azeredo acreditava ser importante que o 

padre tivesse um amplo conhecimento de Geografia, Química, Física, Geometria etc. 

O estatuto do Seminário de Olinda guiava- se pelas ideias do despotismo esclarecido e 

o próprio Azeredo Coutinho defendia o absolutismo e a escravidão. Entretanto, seu seminário 

formou não só adeptos dessas ideias como revolucionários, a exemplo de Joaquim da Silva 

Rabelo, o frei Caneca. 

Mesmo Azeredo sendo forte defensor da coroa, o seminário formou alguns 

republicanos, incluindo padres. Saviani (2011, p. 113) observa que “o Seminário tornou-se, sob 

a liderança dos padres Miguelinho e João Ribeiro, o centro da revolução pernambucana de 1817 

que buscava tornar o Brasil uma República independente”. 
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6 ILUMINISMO E POLÍTICA 

 

Para além dos fatos históricos que modificaram as características desses seminários e 

convento, Aranha (2012, p 321) observa que “As ideias ‘afrancesadas’ que já circulavam em 

Portugal por meio das publicações dos intelectuais ‘estrangeirados’ também tiveram sua 

divulgação no Brasil”. A difusão de livros de teor iluminista, recomendados ou condenados por 

Pombal, circulou e influenciou boa parte da geração da segunda metade do século XVIII, pelo 

menos daqueles que tiveram acesso ao ensino. 

Para Hilsdorf (2005),  

 

Mesmo sem imprensa na colônia, as ideias circulavam em panfletos e cópias 

manuscritas, em cadernos de notas, em textos embarcados clandestinamente e 

vendidos com muita rapidez para os interessados. […] Roberto Ventura 

confirma que a circulação das ideias ‘afrancesadas’ ultrapassava o âmbito das 

elites esclarecidas, pois foram encontrados cadernos com cópias manuscritas 

de autores franceses proibidos, como Rousseau, entre os participantes da 

Inconfidência Baiana de 1798, a chamada ‘Conjuração dos Alfaiates’, que 

teve grande embasamento e participação das camadas populares. 

(HILSDORF, 2005, p. 31). 

 

Ainda segundo Aranha (2012, p. 321), “A expansão das ideias iluministas também se 

exerceu pelas lojas maçônicas e pelas academias literárias, inúmeras delas espalhadas na 

colônia”. Ou seja, apesar das dificuldades e censura do Estado, as ideias continuavam a circular 

pela colônia. 

Com efeito, o ensino de Humanidades – mais precisamente, a Filosofia – contribuiu em 

duas direções: na divulgação das ideias iluministas portuguesas, por meio do despotismo 

esclarecido e contraditoriamente, na formação crítica dos adeptos das ideias independentistas. 

Finalmente, alguns desses intelectuais foram leitores e estudiosos dos filósofos de seu 

tempo, conhecedores do que havia de mais atual, tornaram-se, segundo ARANHA (2012, p. 

321), “professores das aulas régias, sobretudo de disciplinas como ciência moderna, filosofia, 

matemática, retórica.” O que demonstra que independentemente do sucesso ou fracasso de suas 

empreitadas enquanto revolucionários, encontraram na educação, a possibilidade de divulgar 

os conhecimentos que adquiriram. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Inicialmente, ponderamos que nosso objetivo era apresentar as características e os 

efeitos das Reformas Pombalinas para analisar os impactos políticos das ideias iluministas que 

circularam na colônia por meio da educação, mais especificamente o ensino das humanidades. 

O iluminismo se fez presente no Brasil, em parte pelas elites esclarecidas e em parte 

pelos professores e intelectuais influenciados pelas reformas pombalinas. Se o objetivo do 

iluminismo de Pombal, Verney, Sanches e outros era fortalecer a coroa, pelo despotismo 

esclarecido, a pedagogia e os ideais iluministas tiveram efeitos variados naqueles que foram 

influenciados. 

Não se pode esquecer que o iluminismo, o “século das luzes”, surge no contexto de 

clamor pela modernidade em oposição ao aristotelismo e o tomismo, nas ciências e na Filosofia, 

ainda que ambas estivessem intrinsecamente ligadas pela Filosofia da Natureza. O iluminismo 

desponta quase concomitante com o liberalismo. As ideias de liberdade civil, laicidade do 

Estado e governo constitucional, vão transitar entre o liberalismo e o iluminismo. Não à toa, 

Rousseau, Voltaire, Kant, Diderot, Hume e outros, se dedicaram exaustivamente a escrever 

sobre a natureza humana, sociedade, Estado e liberdade.  

A liberdade civil e a liberdade de pesquisa científica estavam na ordem do dia. A 

superação do obscurantismo, do absolutismo e do mundo grego antigo, se fazia cada vez mais 

latente e se materializava nos livros e nas revoluções liberais europeias do começo da 

modernidade. O Brasil não ficou de fora dessa agitação. 

O mesmo iluminismo que promovia a modernidade de caráter laico e republicano na 

França, também produziu, com outras características, a modernidade do despotismo esclarecido 

em Portugal. Em ambas as situações, tal como em outros países, a Filosofia foi o instrumento 

de construção teórica da sociedade que se pretendia construir a partir de então. 

Diante desse cenário, as Reformas Pombalinas colocaram a Filosofia marginalmente no 

currículo dos estudos menores (Humanidades) com a mesma característica que os jesuítas: 

propedêutica. Ainda que o conteúdo não fosse o mesmo. A Filosofia ganha protagonismo 

universitário e consequentemente, o currículo também foi atualizado para o pensamento 

iluminista. Ocorre que o espírito crítico da Filosofia: o ato de filosofar, não se prende ao 

currículo. A divulgação das ideias transita e convence a uns e outros. Em um contexto de 

repressão e autoritarismo do Estado monárquico e diante das conquistas da Revolução Francesa 
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(1789) e da Independência Americana (1776), ambas influenciadas pelas ideias iluministas, fez 

sentido para os revolucionários brasileiros adotarem essa Filosofia. 

A pedagogia iluminista portuguesa elaborada por Verney, Ribeiro Sanches e Cunha, por 

um lado atendia aos propósitos da coroa, na medida em que fortalecia as intenções de Pombal, 

por outro lado, não satisfez os intelectuais da colônia, pelo menos não todos. A biblioteca de 

Luis Vieira da Cunha denuncia a influência de outros iluministas na sua formação.  

As revoluções (inconfidências ou conjurações): mineira, pernanbucana e baiana tiveram 

a participação de intelectuais claramente influenciados pelo iluminismo Francês. Isso nos leva 

a concluir que a Filosofia, enquanto instrumento pedagógico de formação humana foi 

fundamental para a formação política desses intelectuais. Mesmo com as dificuldades na 

colônia – ausência de universidades, falta de professores, livros e recursos –, o iluminismo 

forjou, no século XVIII, revolucionários com formação crítica.  

Na filosofia, como lembra Severino, está o recurso: reflexão crítica da existência e por 

extensão, política. Podemos concluir que esse recurso utilizado em momentos diferentes da 

história da humanidade, foi relevante para a formação política daqueles intelectuais que agiram 

sobre as opressões do Estado português aos colonos a partir de 1750. 
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UM BREVE OLHAR SOBRE A PRESENÇA MILITAR NO 

CONTURBADO PROCESSO DE EVOLUÇÃO POLÍTICA DO 

BRASIL 

 

A BRIEF LOOK AT A MILITARY PRESENCE IN BRAZIL'S 

POLITICAL EVOLUTION PROCESS 

 

Jorge Arantes1 

 

Resumo: A presença ostensiva dos militares na agenda política brasileira é uma realidade que 

persiste desde os tempos de sua independência político-administrativa de Portugal. Ao longo 

dos anos, a participação das Forças Armadas nos destinos políticos do país vem se 

intensificando por meio de concessões constitucionais e deliberações da própria sociedade 

através de seus representantes nos parlamentos. Este viés da construção administrativa do 

Estado brasileiro destoa inteiramente das práticas democráticas vigentes e cultuadas nos 

Estados centrais, que primam pelas práticas democráticas. As recentes e desastrosas 

experiências históricas das ações militares no processo de construção e aperfeiçoamento da 

democracia  no Brasil não se consolidaram como ensinamento. Muito pelo contrário, hoje, são 

bandeiras de luta levantadas, como sempre, por pequenas parcelas da população brasileira que 

vivem, nababescamente, em razão da miséria e do desamparo de quase totalidade do povo. 

Palavras-chave: Democracia. Ditadura Militar. Economia. Militarismo. Política. 

 

Abstract: The ostensible presence of the military in the Brazilian political schedule is a reality 

that has persisted since the days of their political and administrative independence from 

Portugal.  Over the years, the Armed Forces participation in the country's political destinies has 

been intensified through constitutional concessions and deliberations by society itself through 

their representatives in parliaments.  This bias in the administrative construction of the Brazilian 

State is totally different from the democratic practices in force and worshiped in the central 

States, which excel in democratic practices.  The recent and disastrous historical experiences 

of military actions in the process of building and improving democracy in Brazil have not been 

consolidated as a teaching.  On the contrary, today, they are flags of struggle raised, as always, 
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by small portions of the Brazilian population who live, giddily, due to the misery and 

helplessness of almost all of the people. 

Keywords: Democracy. Economy. Militarism. Military Dictatorship.  Politics. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A história política do Brasil tem sido palco dos mais variados eventos nos quais os 

militares têm se imposto como protagonistas, em diferentes níveis de efetiva participação. 

Trata-se de um processo que remonta mesmo ao período colonial. Em todos os momentos 

dramáticos e conflituosos vivenciados ao longo da história política nacional, por diversos 

líderes políticos brasileiros, as armas se fizeram presentes, atuando de maneira pró ou contra 

tais líderes. Esta tendência vai se definir de acordo com as conveniências políticas e econômicas 

que se apresentavam no momento. Questões legitimamente político-ideológicas, por assim 

dizer, pouco ou quase nada, influenciaram nestas participações, a não ser como pretexto para a 

ação militar. 

 Assim, desde a dissolução da Assembleia Constituinte, por D. Pedro I, em 1823, até o 

golpe burguês civil-militar de 1964, passando pelo golpe da Proclamação da República, pelo 

golpe de 1930 e todos os demais movimentos rebeldes envolvendo elementos das Forças 

Armadas, até 1964 - e não foram poucos -, observa-se uma participação, cada vez mais 

ampliada, acentuada e organizada do segmento militar nos destinos políticos do país.  

 A este respeito, o insuspeito general Sylvio Frota, um dos expoentes máximos da 

chamada ala conservadora e ultra reacionária militar, e membro dos mais altos escalões das 

Forças Armadas entre os anos 1970 e 1980, lembra que ao longo do período republicano 

ocorreram “cerca de trinta ou mais revoluções, revoltas ou golpes militares - desprezando-se as 

inacabadas e as inconsequentes conspiratas” (FROTA, 2006, p. 30). Nelson Werneck Sodré 

acrescenta a este histórico intervencionista das Forças Armadas, que ”entre 1945 e 1965, menos 

de vinte anos, os militares, no Brasil, depuseram quatro vezes os presidentes” (SODRÉ, 1984, 

p. 27), ou seja, um golpe militar a cada cinco anos. Uma média nada invejável a um Estado 

nacional que aspira o perfil democrático. 

 Evidentemente que esta particularidade não é exclusividade da História do Brasil. O 

militarismo na América Latina é um movimento extremamente arraigado no processo de 

evolução política de, praticamente, todos os povos da região. Veja-se que ao longo dos séculos, 

marechais e generais impuseram suas concepções políticas, ou simples vontades pessoais, à 
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população civil desta vasta região do continente americano. É pertinente lembrar que, nos anos 

1970, portanto, já nas premissas do festejado século XXI, dos doze países que compõem a 

América do Sul, oito deles eram governados por ditaduras militares - Brasil, Argentina, 

Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru e Equador. Isto equivale a dizer que, aproximadamente, 

160 milhões de cidadãos sul-americanos2 sobreviviam sujeitos a regimes de exceção, 

submetidos pela força das armas.   

 Ao que parece, houve, no Brasil, um desvio daquilo que se esperava, - e que ainda hoje 

se espera -, das Forças Armadas. Os Professores Suzeley Kalil Mathias e André Cavaller Guzzi 

(PUCSP/Unesp/Unicamp), num interessante e esclarecedor artigo, analisam as Constituições 

Brasileiras - desde a primeira, de 1824, até a mais recente, de 1988 - , bem como todo o processo 

evolutivo através do qual as Forças Armadas Nacionais que, segundo a Constituição de 1824, 

tinham como finalidade proteger e defender a independência e a integridade do jovem Império, 

chegaram aos dias atuais, de acordo com a Constituição Federal de 1988, como "representantes 

dos valores permanentes [nacionais] [...], o que garantiu a elas um lugar superior àquele 

ocupado por qualquer outro sujeito nacional. Portanto, elas próprias estão acima da própria 

nacionalidade" (MATHIAS; GUZZI, 2010, s/p), concluem os professores.  

 Ainda, de acordo com os mesmos autores,  

 

as constituições brasileiras foram pouco a pouco legalizando a autonomia 

militar, ao mesmo tempo em que afastavam os civis da reflexão sobre temas 

relativos à defesa e à organização castrense [...]. As Forças Armadas exigiram 

que a Constituição garantisse a elas a responsabilidade pela manutenção da 

Lei e da Ordem, o que lhes permitiu atingir todos os objetivos a que se 

propuseram quando iniciaram a distensão, que era reservar para si 

prerrogativas para participar ativamente do governo sem serem confundidas 

com o poder político (MATHIAS; GUZZI, 2010, s/p). 

  

Em razão disso, conforme o entendimento do Professor Jorge Zaverucha, da 

Universidade federal de Pernambuco (UFPE), em que pese as quase quatro décadas de governo 

civil pós-ditadura, os militares continuam marcando ostensiva presença em vários segmentos 

administrativos da sociedade civil, sobretudo em funções tradicionalmente ocupadas por civis 

(ZAVERUCHA, 2005). 

 Assim, esta posição de autonomia desfrutada pelas Forças Armadas no Brasil, de acordo 

com a Constituição Federal vigente, bem como a presença ostensiva de seus membros no 

                                                           
2 Para maiores informações acerca dos dados demográficos (população, pirâmides etárias, etc.), dos países sul-

americanos no período, ver http://www.populationpyramid.net/pt/argentina/1970/. Data de acesso: 02/04/2020. 
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aparato administrativo do Estado brasileiro, dá ensejo a um conjunto de dúvidas a respeito do 

papel, das funções e da posição ocupada pelas Forças Armadas no cenário nacional. Seriam as 

Forças Armadas uma instituição pertencente ao Estado brasileiro, ou o contrário, o Brasil seria 

um Estado que pertence às suas Forças Armadas?   

 

 

2 ALGUNS EPISÓDIOS DO PROCESSO POLÍTICO NACIONAL NOS QUAIS AS 

FORÇAS MILITARES ESTIVERAM PRESENTES  

 

2.1 D. Pedro I e a Dissolução da Constituinte, em 1823 

 

Já no início do Primeiro Império, há apenas um ano e dois meses incompletos do dia 7 

de setembro de 1822, foi deflagrado o primeiro golpe político no Brasil independente, pelas 

mãos do próprio imperador D. Pedro I.  

 Inconformado com os rumos trilhados pelos trabalhos da Assembleia Constituinte que 

limitava seus poderes, uma vez que defendia o predomínio do Legislativo sobre o Executivo, 

D. Pedro I acabou dissolvendo esta Constituinte no dia 12 de novembro de 1823, na base do 

decreto, prendendo e exilando vários parlamentares, simplesmente porque não concordava com 

os termos do projeto constitucional que estava sendo discutido pelos constituintes. Os princípios 

liberais e democráticos que varriam a Europa, em razão do ciclo revolucionário do século 

XVIII, foram inteiramente ignorados pelo espírito colonialista, retrógrado, conservador e 

absolutista que ainda sobrevivia na ex-colônia portuguesa. D. Pedro I, pelos mais diversos 

motivos, incorporando tal espírito, não admitiu ver seus poderes absolutos reduzidos ou 

limitados por uma constituição que, apesar de apresentar tênues nuances democráticas, 

mantinha a escravidão e vinculava o direito de voto à capacidade financeira do eleitor - o voto 

censitário.  

 Embora realizado através de decreto, o poder das armas garantiu a exorbitância do poder 

do imperador e, consequentemente, a efetivação do golpe. Após o evento no qual os irmãos de 

José Bonifácio, Antônio Carlos e Martim Francisco, se prontificaram a defender Davi 

Pamplona Corte Real, boticário agredido por militares portugueses -  ação tida como ofensa à 

dignidade da nação -, o povo sensibilizou-se e, depois da sessão da Constituinte do dia 10 de 

novembro de 1823, os carregaram nos braços pelas ruas do centro do Rio de Janeiro. Como 

lembra a Professora e pesquisadora da Fundação Casa de Rui Barbosa, Isabel Lustosa, “D. 

Pedro I assistiu a tudo da janela do Paço, que ficava ao lado da Cadeia Velha, e mandou toda a 
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tropa e parte da milícia pegarem em armas” (LUSTOSA, 2006, p. 168). Veja-se que as armas 

já estavam prontas para garantir a vontade do imperador. E o que é trágico, para serem usadas 

contra o povo. Assim começa a História do Brasil independente, a partir de um golpe garantido 

pelas armas. 

 

2.2 O Golpe de 1889 (ou a Proclamação da República) 

 

 Em torno do golpe de Estado que culminou com a proclamação da República gravitou 

uma série de eventos envolvendo aspectos religiosos, culturais, militares e econômicos. Assim, 

não se pode atribuir, com exclusividade, ao setor militar, a queda da monarquia, até porque 

alguns significativos e importantes segmentos da sociedade civil brasileira antagonizaram-se 

com a política do imperador ou, no mínimo, lhe retiraram o apoio costumeiro. Não obstante, 

em que pese toda a conspiração dos civis, não se pode negar o caráter decisivo da ação militar 

no episódio que eliminou a monarquia brasileira, o que demonstra que o 15 de novembro de 

1889 não passou de um golpe de Estado perpetrado pelos militares. Como se sabe, alunos da 

Escola Militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, - a chamada mocidade militar -, 

desempenhou um papel decisivo no processo de transição do Império para a República tendo, 

inclusive, atraído Benjamin Constant para o movimento conspiratório republicano que 

articulavam, uma vez que estavam “à procura de um líder” (CASTRO, 1995, p. 172). 

 Embora o Professor José Murilo de Carvalho sugira uma pequena participação da classe 

militar, no evento, quando afirma que “a grande maioria dos militares reunidos de ambos os 

lados na Praça da Aclamação não sabia que se tratava de proclamar a República” 

(CARVALHO, 2005, p. 45), isto não retira o caráter militar do golpe.  

O fato é que o povo, em sua totalidade, esteve efetivamente ausente de todo o processo. 

A este respeito, o Professor Raymundo Campos nos lembra, que “só aos poucos a população 

tomou conhecimento de que a parada militar, ocorrida pela manhã [do dia 15 de novembro], 

conduzira à mudança de regime” (CAMPOS, 1983, p. 147). Aristides Lobo, um observador da 

época, percebeu claramente que o golpe que derrubou o império só se tornou realidade porque 

foi deflagrado pelo poder das armas. Assim, já em 18 de novembro de 1889, publicava uma 

crônica no Diário Popular de São Paulo afirmando que  

 

a cor do governo é puramente militar, e deveria ser assim. O fato foi deles, 

deles só, porque a colaboração do elemento civil foi quase nula. O povo 

assistiu àquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. 
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Muitos acreditavam sinceramente estar vendo uma parada (apud SILVA, 

1985, p. 10). 

  

A passagem do Império para a República não trouxe, nem a curto e muito menos a médio 

prazo, significativas transformações para a sociedade brasileira. Para os militares, no entanto, 

as coisas não ocorreram desta forma, pois os benefícios ao segmento castrense resultantes do 

golpe de 15 de novembro foram muito interessantes, incluindo desde meteóricas promoções até 

significativos reajustes nos valores dos soldos. De acordo com o Professor Celso Castro,  

 

dos 28 generais da ativa em 1890, dez foram promovidos nesse ano, e nove, 

reformados; dentre os 54 tenentes-coronéis de 1889, em 1891 quatro eram 

generais de brigada, 30 coronéis e 20 foram reformados. O ano de 1889 

encerrou-se com um aumento de 50% nos soldos militares, assim elevados aos 

maiores níveis reais do século. Em janeiro de 1890, uma grande lista de 

promoções ‘por serviços relevantes’ beneficiou praticamente todos os oficiais 

envolvidos na conspiração [...]. Nos cinco primeiros anos da República, 

jovens ‘científicos’ não só progrediram rapidamente em suas carreiras, como 

também passaram a ocupar posições geralmente reservadas, no Império, à elite 

política dos bacharéis em direito” (CASTRO, 1995, p. 195). 

 

Ainda que, aparentemente, a questão ideológica se fizesse presente entre os jovens 

militares da Escola Militar, que mais intensamente conspiraram contra a monarquia, tais fatos 

suscitam dúvidas: será que além do aspecto ideológico, não esteve presente, também, entre os 

mais afoitos defensores da República, a cobiça pelo poder e os interesses puramente pessoais, 

pois como nos informa ainda o Professor Celso Castro, entre os mais famosos conspiradores da 

Escola Militar da Praia Vermelha, isto é, a mocidade militar, destacam-se 

  

Lauro Sodré, que foi governador do Pará com 33 anos; Serzedelo Corrêa, do 

Paraná, com 32; Barbosa Lima, de Pernambuco, aos 30; e Ximeno de Villeroy 

e Lauro Müller, governadores do Amazonas e de Santa Catarina, 

respectivamente, com 27 anos. Serzedelo Corrêa, durante o governo Floriano, 

seria, com 33-34 anos, sucessivamente ministro das Relações Exteriores, da 

Agricultura, Comércio e Obras Públicas e da Fazenda (CASTRO, 195, p. 196).  

 

Pelo menos na virada do século, o golpe militar que derrubou a monarquia foi 

extremamente benéfico, tanto do ponto de vista econômico quanto político, a esses mesmos 

militares. Estranha coincidência ou algo ética e moralmente condenável naqueles que 

propugnavam por um governo mais transparente e livre das negociatas palacianas e corrupções 

que tanto alimentaram os argumentos golpistas dos militares em 1889? Ao que parece, as 
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negociatas apenas passaram dos palácios para os quartéis fortalecendo o segmento militar em 

detrimento dos civis e dando início ao processo de militarização da política brasileira. 

 

2.3 O Movimento Tenentista dos Anos 1920 

 

    Nos anos 1920, constata-se uma grande insatisfação nos círculos militares - 

especialmente entre os oficiais do exército de baixa patente - com os rumos da política nacional. 

A essência do movimento concentrava-se na oposição ao Estado Nacional oligárquico,  

 

acusado de corrupto, à política do café com leite e à influência estrangeira, 

propondo ainda, a moralização da vida política e econômica do país com 

eleições livres e secretas (fim do voto de cabresto), reformas do sistema de 

ensino e o fim do processo inflacionário que, já naquela época, corroia os 

salários (ARANTES, 2003, verbete 'Tenentismo').  

 

Foram quatro os movimentos revoltosos que compuseram o chamado Tenentismo. O 

primeiro deles, foi a Revolta do Forte de Copacabana, bairro da zona sul da cidade do Rio de 

Janeiro, ocorrido no dia 5 de julho de 1922. Os militares do exército, que não concordavam 

com a eleição de Artur Bernardes para a Presidência da República, e o fechamento do Clube 

Militar com a prisão de seu presidente, o marechal Hermes da Fonseca, planejaram depor o 

presidente em exercício, Epitácio Pessoa, e impedir a posse de Artur Bernardes. A repressão ao 

movimento golpista foi enérgica havendo, inclusive, um enfrentamento armado nas areias da 

praia de Copacabana entre os rebeldes e as forças legalistas resultando na morte de dezesseis 

pessoas (quinze militares e um civil, de nome Otávio Correia).  

O segundo movimento revoltoso militar no contexto do Tenentismo, foi a Revolução 

Paulista (Revolução Esquecida ou Revolução do Isidoro). Deflagrada em São Paulo, em 5 de 

julho de 1924, em homenagem ao segundo aniversário da frustrada Revolução do Forte de 

Copacabana.  O violento e fracassado desenlace da Revolta do Forte de Copacabana contrariou 

a muitos tenentes, inclusive até mesmo em razão das medidas repressivas impostas aos rebeldes 

que sobreviveram. Assim, com a intenção de homenagear os mortos de 1922 e todos os que 

haviam se insurgido no Rio de Janeiro, os tenentes paulistas organizaram algumas 

manifestações que foram prontamente proibidas pelo presidente Artur Bernardes. A reação dos 

militares paulistas veio exatamente no segundo aniversário do episódio do Forte de 

Copacabana, isto é no dia 5 de julho de 1924. Durante 23 dias a cidade de São Paulo foi tomada 

pelos rebeldes que lutaram contra o governo federal sob a liderança do general Isidoro Dias 

Lopes. Por não poderem resistir ao cerco das forças governamentais, cerca de 3.000 soldados 
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deixaram São Paulo rumando em direção ao interior do Paraná onde iriam formar a chamada 

Coluna Prestes. 

A terceira revolta militar contra os desmandos do governo federal foi a Comuna de 

Manaus, deflagrada em 23 de julho de 1924. Neste episódio, os militares revoltaram-se outra 

vez, contra as oligarquias regionais que, ao permitir a política dos baixíssimos preços da 

borracha (base da economia) e o aumento dos impostos - com o amparo do governo federal -, 

comprometia seriamente a economia da região e, por via de consequência, agravava as já 

precárias condições de vida no Amazonas. Neste episódio, os militares tiveram o apoio da 

sociedade civil. A revolta foi reprimida pelas forças federais. Neste episódio os militares que 

se renderam não receberam penas pesadas. 

O quarto e último levante militar revoltoso do ciclo Tenentista foi a chamada Coluna 

Prestes. Foi composta pelos rebeldes paulistas, de 1924, e pelos militares que se revoltaram no 

Rio Grande do Sul, sob o comando do lendário capitão Luis Carlos Prestes, conhecido também 

como o Cavaleiro da Esperança. Decidiram percorrer o território brasileiro conscientizando e 

sensibilizando o povo para a necessidade de uma revolução armada que depusesse o governo 

federal. Após percorrerem mais de 30.000 km do território nacional, entre 1925 e 1927, e de se 

desgastarem em enfrentamentos com as forças federais, policiais e até mesmo com os 

cangaceiros nordestinos, dispersaram-se nos territórios paraguaio e boliviano. Três anos depois 

explodiria o Golpe de 1930.   

Os tenentistas eram contrários à política econômica em vigor que onerava enormemente 

o custo de vida nos centros urbanos. Consideravam-se os responsáveis pela salvação nacional. 

Para eles os fins justificavam os meios. Ainda que seus objetivos fossem apreciáveis do ponto 

de vista democrático, os meios que pretendiam usar para alcançar tais fins chocavam-se 

frontalmente com os princípios legais e os próprios princípios democráticos uma vez que 

propugnavam pelo desrespeito às leis e pela subversão da ordem constitucional vigente. Ao que 

parece, e isso já observado historicamente, segmentos militares golpistas insistem em se colocar 

acima das leis e da Constituição Federal com o fim de alcançar seus objetivos. 

 

2.4 O Golpe de 1930  

 

O golpe de Estado de 1930, que depôs o presidente Washington Luis e que ficou 

conhecido através dos livros didáticos de História do Brasil como “Revolução de 1930”, contou 

com a participação expressiva dos militares - leia-se Exército - que, a partir de então, foram se 
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envolvendo, cada vez mais e de forma organizada, nos meandros do cenário político nacional. 

No dizer da Professora Maria Celina D’Araujo, os militares acabaram ganhando  

 

uma notoriedade inédita e tornaram-se parceiros políticos de todas as horas. 

O Exército, que apoiou Vargas em 1930, acabou ganhando espaços cada vez 

maiores na administração das coisas públicas, e seu poder intervencionista 

transformou-se em uma ameaça constante à democracia brasileira. Nessa 

escala, nem Vargas foi poupado: os mesmos militares que o sustentaram no 

poder o depuseram por duas vezes (D'ARAUJO, 2002, p. 11).  

 

Aliás, como forma de atrair cada vez mais as elites militares, ao mesmo tempo em que 

procurava consolidar o apoio das Forças Armadas ao seu governo, Getúlio Vargas investiu 

maciçamente no Exército e na Marinha e permitiu que esses mesmos militares conquistassem 

posições de destaque na administração do Estado, ineditamente, ocupando cargos importantes 

na administração civil. 

Dentro do processo que culminaria com a militarização do Brasil, especialmente entre 

1964 e 1985, o movimento golpista de 1930 constituiu-se na primeira oportunidade em que se 

verificou o planejamento e a execução organizada das ações golpistas pelos altos escalões do 

Exército e da Marinha. A Aeronáutica seria criada apenas em 1941. Na intimação ao presidente 

deposto, Washington Luis, redigida pelo coronel Bertholdo Klinger, constava da argumentação 

golpista que era hora de “entregar os destinos do Brasil aos generais de terra e mar” (apud 

CARVALHO, 2005, p. 51), o que tornava o mais claro possível as reais intenções das elites 

militares de assumirem o controle político do país. Vários foram os episódios nos quais o 

presidente Vargas pode contar com a fidelidade e o apoio incondicional dos seus chefes 

militares como, por exemplo, a Revolta Paulista de 1932, a Intentona Comunista de 1935 e a 

instalação da ditadura do Estado Novo, em 1937.  

Apegado ao poder, o presidente Getúlio Vargas não via com bons olhos as eleições 

presidenciais previstas para ocorrerem em 1938 que, de uma forma ou de outra, obstaculizavam 

os seus ideais de permanecer na chefia do governo por tempo indeterminado. Assim, utilizando-

se de um falso plano de invasão comunista ao Brasil, fundamentado no chamado Plano Cohen3, 

e com o total e irrestrito apoio da alta esfera do poder militar que, mais uma vez avalizou 

                                                           
3 A autoria do Plano Cohen é atribuída ao então coronel Olympio Mourão Filho que o teria elaborado a pedido de 

Plínio Salgado, líder integralista. Previa, em linhas gerais, a forma de ação que os comunistas brasileiros adotariam 

caso resolvessem tomar uma cidade. Apesar de conhecer a origem do documento, Getúlio Vargas o utilizou 

politicamente para justificar o golpe. Para informações adicionais e maiores detalhes acerca do grande engodo no 

qual se constituiu o chamado Plano Cohen, ver SILVA, Hélio. A Ameaça Vermelha – O Plano Cohen, 1 ed., Porto 

Alegre (RS): L&PM, 1980. 
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plenamente a ação golpista, o presidente Getúlio Vargas, novamente amparado pelas armas, 

fechou o Congresso Nacional e impôs ao Brasil uma nova constituição, de perfil fascista, 

inspirada na Constituição da Polônia, que ficou conhecida como “Polaca”. Começava aí a 

chamada ditadura do Estado Novo, de perfil fascista, com o total beneplácito dos militares. A 

partir de então, “tem início o primeiro estágio da nacionalização formal da economia com a 

criação de empresas estatais, autarquias mistas e o estabelecimento do controle nacional sobre 

certas áreas de produção estratégicas, como mineração, aço e petróleo” (DREIFUSS, 1987, p. 

23). Alguma coisa diferente começava a mudar no cenário administrativo nacional, sob a 

liderança de Getúlio Vargas, ainda que de forma tímida, mas efetivamente, a ponto de, num 

futuro não muito distante, começar a incomodar os donos do capital. 

Apesar das estreitas ligações e das trocas de favores e de gentilezas com os militares 

que lhe garantiam a permanência na Presidência da República há tantos anos, Getúlio Vargas 

não foi capaz, apesar de sua perspicácia política, de perceber que os limites dessa fidelidade 

militar esbarravam nas ambições pessoais de cada um daqueles que o conduziram ao poder em 

1930 e sustentavam o seu governo até aquele momento. Apesar do baluarte que as Forças 

Armadas representavam para a sua manutenção no poder, foi deposto por duas vezes pelos seus 

próprios chefes militares.  A primeira deposição ocorreu em 29 de outubro de 1945, quando o 

general Góis Monteiro - o mesmo que o havia conduzido ao poder depois do golpe, em 1930, 

liderando um movimento amplamente apoiado não só pelos militares, mas também, pelas elites 

civis, finalmente encerrou a era do seu primeiro governo, de perfil ditatorial.   

O general Octávio Costa, ao fazer um breve histórico acerca da atuação das Forças 

Armadas no processo político brasileiro, deixa claro que a participação do Brasil nos conflitos 

que envolveram a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) foi o fato gerador de um profundo 

processo de transformação ideológica que veio a se operar no meio militar, especialmente entre 

a oficialidade, devido ao contato com militares ingleses, franceses e, especialmente, norte-

americanos. Se o presidente Getúlio Vargas manipulou os militares, isso só foi possível até 

1945, pois a partir de então, isto é, com o retorno da Força Expedicionária Brasileira (FEB) dos 

campos de batalha da Europa, a relação entre o governo civil e os militares mudou 

drasticamente. No entender do general Octávio Costa, “as Forças Armadas já estavam com 

outro pensamento, outras influências, (...) (apud D'ARAUJO et. al,1994, p. 75) .  

Dando prosseguimento ao processo sucessório à Presidência da República, após a queda 

de Vargas em 1945, já nas eleições presidenciais de dezembro daquele mesmo ano, 

concorreram três candidatos: o general Dutra, o brigadeiro Eduardo Gomes e o engenheiro 
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Yedo Fiuza. Venceu o general Dutra, ex-ministro da Guerra de Getúlio Vargas, apoiado pelo 

ex-presidente deposto, e que acabou fazendo um governo de perfil conservador, de 

favorecimento à iniciativa privada e totalmente alinhado à política dos Estados Unidos. 

Provavelmente já um reflexo das “outras influências” a que estavam sujeitas as Forças Armadas 

conforme observara o general Octávio Costa. 

De acordo com o princípio da subserviência aos interesses norte-americanos que 

caracterizaria a gestão militar dos negócios públicos brasileiros durante a ditadura militar de 

1964 a 1985, “Dutra rompeu relações diplomáticas com a União Soviética e colocou na 

ilegalidade o Partido Comunista Brasileiro (PCB)” (PILETTI, 1997, p. 265). Vê-se que a 

política externa brasileira passou a sofrer uma profunda mudança devido às razões do 

entendimento militar a respeito da questão. 

 No entanto, já nas eleições presidenciais seguintes, de 3 de outubro de 1950, Vargas 

candidatou-se. Foi eleito com quase 49% dos votos válidos, tendo voltado ao poder através do 

voto popular, numa situação totalmente diferente da de 1930 quando chegou ao governo por 

meio de um golpe político. Todavia, neste seu segundo período de governo, conhecido como 

constitucional, um conjunto de circunstâncias que o incompatibilizaram com os interesses das 

elites políticas (leia-se aí, Carlos Lacerda, principalmente) e econômicas (alta burguesia) e, 

consequentemente, com os militares, especialmente os da Aeronáutica, inconformados com o 

assassinato do Major Rubens Vaz, atribuído a membros da guarda pessoal do presidente. Além 

disso, convém lembrar da complexa e conturbada questão do capital estrangeiro que Getúlio 

passou a acusar de responsável pela sangria da economia nacional, e que acabou por provocar 

a sua segunda deposição, efetivada com seu suicídio. Em sua famosa Carta Testamento 

denunciou explicitamente o conluio entre a burguesia nacional e os interesses internacionais 

em prejuízo do Brasil quando afirmou que “a campanha subterrânea dos grupos internacionais 

aliou-se a dos grupos nacionais” (apud CARONE, 1980, p. 58).  Não suportando as pressões 

que partiam tanto dos civis - liderados pelo histórico conspirador golpista Carlos Lacerda4, que 

pregava abertamente sua deposição - quanto dos militares, que no dia anterior ao fatídico ato, 

representados pelo marechal Mascarenhas de Morais, lhe entregaram um documento assinado 

por trinta oficiais da Força Aérea que dizia:  

 

                                                           
4 “Antes mesmo das eleições, Carlos Lacerda, o mais importante agitador udenista, havia escrito na Tribuna da 

Imprensa: ‘O senhor Getúlio Vargas, senador, não deve ser candidato à presidência. Candidato, não deve ser eleito. 

Eleito, não deve tomar posse. Empossado, devemos recorrer à revolução para impedi-lo de governar”. (Apud 

CAMPOS, Raymundo. História do Brasil. 1 ed., São Paulo: Atual, 1983, p. 212). 
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Os oficiais da Força Aérea Brasileira abaixo-assinados, reafirmam o seu 

propósito de permanecerem dentro da ordem, da disciplina e dos preceitos 

constitucionais, acham que a presente crise nacional só poderá ser 

satisfatoriamente solucionada com a renúncia do Presidente da República” 

(apud FERREIRA, 1995, p. 375),  

 

Bem como transtornado pela real possibilidade de vir a ser deposto novamente, Getúlio 

atenta contra a própria vida e, realmente, como desejavam os golpistas, deixa o Palácio do 

Catete na madrugada do dia 24 de agosto de 1954, porém morto. Sua atitude extrema causou 

uma verdadeira comoção nacional que movimentou todo o tecido social do país. 

 Tendo em vista o grande apoio que recebia das camadas mais necessitadas da população, 

e como já se poderia supor, a reação popular foi tumultuada e dramática. Uma violenta 

convulsão sacudiu o país. Ataques violentos foram desferidos contra a imprensa antigetulista - 

especialmente contra os jornais O Globo e Tribuna da Imprensa - e a embaixada dos Estados 

Unidos no Rio de Janeiro. Como descreveu o jornalista Samuel Wainer, “a massa continuou 

sua caminhada, quebrando os símbolos antigetulistas que encontrava pela frente, procurando 

Lacerda, que teve de esconder-ser e mais tarde refugiar-se por algum tempo no exterior” 

(WAINER, 1987, p. 206). A comoção uniu o Brasil de Norte a Sul e de Leste a Oeste. O 

inesperado ato de Getúlio Vargas jogou água fria na fervura golpista burguesa civil-militar 

nacional e estrangeira. Houve um recuo, porém organizado. As “aves de rapina”, no dizer do 

próprio presidente Getúlio Vargas, não desistiriam facilmente. Em breve, tentariam de novo. 

Não obstante o recuo estratégico, o fascínio pelo domínio do poder político crescia cada 

vez mais na alma das elites golpistas políticas, econômicas, civis e militares brasileiras e o 

desejo de ascender a este poder permaneceu latente em todos estes segmentos.  

Os golpistas civis estavam atentos a estes objetivos dos golpistas fardados de alto 

escalão e, no momento certo, fariam uso dos militares e dos quartéis como arma de defesa dos 

seus próprios interesses e privilégios e como rampa de acesso ao poder. 

 

2.5 As Tentativas de Golpe  Militar contra o Presidente Juscelino Kubitschek 

 

Nas eleições presidenciais de outubro de 1955, Juscelino Kubitschek saiu-se vitorioso 

tendo João Goulart como vice. Este resultado desagradou enormemente aos mesmos militares 

e civis golpistas que no ano anterior haviam tentado derrubar Getúlio Vargas. Carlos Lacerda, 

novamente movido por seu espírito desagregador e golpista afirmava, através do seu jornal, 

Tribuna da Imprensa, “que os eleitos tiveram o apoio dos comunistas e criaturas de baixa 
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condição socioeconômica e que o Brasil não podia ser governado por aquele tipo de gente” 

(apud SILVA, 1992, p. 274). Estabeleceu-se, portanto, uma resistência civil e militar à posse 

dos vencedores que, só se tornou possível, por meio do chamado “golpe preventivo” desfechado 

pelo Ministro da Guerra, o general legalista Henrique Teixeira Lott, que  

 

mobilizou o Comando do Exército no Rio, ocupou prédios públicos, estações 

de rádios e jornais e cercou as bases aéreas e navais envolvidas no movimento. 

Era o contragolpe. O estado de sítio foi decretado, sendo o presidente do 

Senado, Nereu Ramos, indicado para o Governo até a posse de Juscelino. Luz, 

Lacerda e outros refugiaram-se na baía de Guanabara a bordo do cruzador 

Tamandaré (ALENCAR, 1996, p. 365).  

  

Todavia, não obstante o golpe frustrado, ficou evidente a ameaça que os militares 

representavam para a estabilidade do processo político democrático brasileiro, uma vez que se 

mostravam decididamente alinhados com as ideias golpistas dos civis. 

 Contornada a situação, Juscelino tomou posse e governou o país de 1956 a 1961. 

Durante este período voltou a enfrentar mais dois movimentos golpistas de cunho militar - o 

Golpe de Jacareacanga e o Golpe de Aragarças. Ambos contaram com o intenso apoio dos civis 

da União Democrática Nacional (UDN), partido político composto basicamente pelas elites 

econômicas, isto é, pelos banqueiros e pelos grandes industriais, empresários e latifundiários 

que desejavam ver seus privilégios assegurados por um governo mais sensível aos seus 

interesses, e que não se conformavam com a distância que lhes separava do centro do poder 

político. 

 

2.5.1 O Golpe de Jacareacanga  

 

A segunda tentativa de golpe contra o governo JK foi o levante de Jacareacanga, no 

Pará, em fevereiro de 1956, logo no início de seu mandato. Tratou-se de um movimento golpista 

articulado por setores da Aeronáutica que já andavam às voltas com o espectro do comunismo. 

Aliás, o discurso anticomunista dos militares sempre foi lugar comum entre os golpistas em 

potencial. O brigadeiro João Paulo Moreira Burnier, um dos principais articuladores da 

Rebelião de Aragarças afirmou que os militares tinham “certeza de que o Juscelino tinha sido 

eleito com a ajuda dos votos dos comunistas. A efervescência política era intensa e, assim que 

assumiu e divulgou seu Plano de Metas, nós ficamos atentos para saber até que ponto haveria 

‘infiltração’ comunista no governo” (apud ARGOLO, 1996, p. 92).  
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Como argumenta o professor Aquino, os golpistas “acusavam o governo de ser 

conivente com a infiltração comunista em postos-chave do comando militar, além de assumir 

uma postura entreguista em relação ao petróleo e aos minérios estratégicos, comprometendo 

irremediavelmente a soberania nacional” (AQUINO, 2007, p. 527). De acordo com este 

entendimento defendiam a renúncia do presidente recém empossado - que contava com o apoio 

do Exército -, como a melhor alternativa no sentido de se impedir a explosão de uma guerra 

civil. Todavia, por falta de maior articulação com os demais setores militares, o movimento foi 

rapidamente neutralizado tendo o presidente Juscelino Kubitschek concedido anistia a todos os 

envolvidos, inclusive àqueles reincidentes que já haviam tentado impedir sua posse.  

 

2.5.2 O Golpe de Aragarças 

 

 O terceiro atentado militar contra o governo do presidente Juscelino Kubitschek foi a 

Revolta de Aragarças (Goiás), ocorrida em dezembro de 1959, no final de seu mandato, por 

ocasião da campanha eleitoral que definiria sua sucessão. Vários foram os candidatos que se 

apresentaram para as eleições presidenciais de 3 de outubro de 1960 que elegeriam o próximo 

presidente do Brasil. Entre eles destacavam-se o folclórico Jânio Quadros (UDN), o general 

legalista Henrique Lott (PSD) e Ademar de Barros, do Partido Social Progressista (PSP), 

político paulista que ficou conhecido pelo slogan “rouba, mas faz”, numa alusão às suspeitas 

de desvios de verbas nas obras realizadas em suas duas gestões no governo do Estado de São 

Paulo tendo sido, em 1964, ao lado de Carlos Lacerda, governador da antiga Guanabara, e de 

Magalhães Pinto, governador de Minas Gerais, um dos principais golpistas civis com o intuito 

de se candidatar à Presidência da República nas eleições de 1965 que foram canceladas pela 

ditadura imposta pelos militares.  

Num determinado momento da campanha eleitoral - novembro de 1959 - Jânio Quadros, 

que para a alegria e satisfação dos militares da Aeronáutica e das elites da UDN que o apoiavam 

já demonstrava um grande favoritismo entre os eleitores, repentinamente resolveu renunciar à 

candidatura e, como num passe de mágica, desapareceu do cenário político nacional causando 

profunda celeuma entre seus seguidores.  

Como se sabe, o ressentimento dos golpistas de Jacareacanga contra o general Lott, que 

os havia punido, permanecia latente. Assim, levando-se em conta o fato de sua candidatura ser 

a segunda mais forte depois da de Jânio Quadros, é possível compreender o desconforto causado 

entre os golpistas da Força Aérea e entre os caciques da UDN, em razão da retirada da 
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candidatura de Jânio que, em última instância, representava a possibilidade de acesso ao poder 

a esses segmentos sem a necessidade de movimentos golpistas.  

Entretanto, em virtude da inusitada atitude de seu candidato, a alternativa de golpe 

voltou a pulular as mentes daqueles que ignoravam as leis, sobretudo a Constituição Federal, 

no que diz respeito à sucessão presidencial. O já antigo e desgastado argumento do perigo que 

representava a “infiltração” comunista foi, mais uma vez, intensamente utilizado, além de 

graves acusações de corrupção e do excesso de gastos com a construção de Brasília.  Assim, 

temerosos com a possibilidade da vitória do general Lott que, certamente, daria continuidade 

aos projetos de Juscelino Kubitschek e os manteria à margem do poder optaram, mais uma vez, 

pelo movimento subversivo e golpista com o fim de derrubar o governo. 

 A tentativa de golpe, na verdade,  

 

transcorreu em torno da base aérea de Aragarças, em Goiás, tendo como 

cabeças do movimento o major Eber Teixeira Pinto, que chegou a sequestrar 

um avião de passageiros para o levante; o major Haroldo Veloso, o mesmo 

que comandara a Revolta de Jacareacanga; e o tenente-coronel João Paulo 

Moreira Burnier, figura que se destacou na ditadura militar por ter sido 

acusado de tramar atentados terroristas” (AQUINO, 2007, p. 529)5.  

  

Da mesma forma que os golpistas de Jacareacanga foram anistiados, também os de 

Aragarças receberam o perdão. Embora a proposta tenha partido do governo do presidente Jânio 

Quadros, eleito em 1960, foi sancionada pelo seu vice, João Goulart, o mesmo que se tornaria 

vítima de um novo golpe, em 1964, com a efetiva participação de, praticamente, todos os 

golpistas anistiados.  

 

2.6 Golpe do Parlamentarismo contra João Goulart 

 

 

 Ao final do seu governo, Juscelino Kubitschek passou a faixa presidencial a Jânio 

Quadros (que havia retornado à campanha), em 31de janeiro de 1961. Todavia, depois de sete 

meses incompletos de um governo polêmico e controverso, Jânio renuncia, inesperadamente, 

em 25 de agosto (dia do soldado), à Presidência da República, abrindo com seu ato, uma grave 

                                                           
5 Para um relato mais detalhado do movimento golpista de Aragarças ver ARGOLO, José Amaral et alli. A Direita 

Explosiva no Brasil. 1 ed., 4ª  impressão, Rio de Janeiro: Mauad, 1996. 
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crise política e institucional com dramáticas consequências que se desdobrariam ao longo das  

décadas seguintes6. 

  Com a vacância da Presidência da República, novamente, as mesmas elites militares, 

que há anos vinham esperando a melhor oportunidade para ascender ao poder político no país 

assumiram o comando de mais um projeto golpista e antidemocrático. Desta vez pretendiam 

impedir a posse de João Goulart, a exemplo do que já haviam tentado com o presidente 

Juscelino Kubitschek em 1956. 

Por ocasião da renúncia de Jânio Quadros, o vice-presidente João Goulart encontrava-

se em viagem oficial à República Popular da China chefiando oficialmente uma missão 

econômica que buscava ampliar o intercâmbio comercial do Brasil com os países do Extremo 

Oriente, o que teria alarmado os ministros militares para quem João Goulart havia se tornado 

uma pessoa suspeita desde os tempos em que fora titular da pasta do Ministério do Trabalho, 

no governo de Vargas. “Viam-no como simpatizante do comunismo: afinal, visitara a URSS no 

tempo de Juscelino e, agora, se encontrava na China. Também não toleravam sua política 

sindicalista, que incentivava a ação organizada dos trabalhadores” (LOPEZ, s/data, p. 16). 

E assim, inspirados nos já históricos ideais golpistas, os ministros militares - general 

Odylio Denys (da Guerra), almirante Silvio Heck (da Marinha) e brigadeiro Gabriel Grün Moss 

(da Aeronáutica) -, conhecidos conspiradores decidiram, entre si, que não seria conveniente a 

posse do vice-presidente devido ao seu presumido perfil comunista e às supostas ligações que 

teria com o comunismo internacional o que, de acordo com seus raciocínios e com o 

pensamento da ultra direita, colocaria em risco a segurança nacional, apesar da Constituição 

Federal em vigor, na ocasião, garantir este direito a Goulart. Além do desrespeito à questão 

legal, deve-se atentar, também, para a legitimidade do mandato do vice presidente. Na verdade 

eram 41,6% do eleitorado nacional que estavam sendo desprezados, isto é, 4.547.010 votos 

rasgados e postos no lixo por decisão pessoal de três oficiais militares.  

                                                           
6  Hoje, sabe-se que sua renúncia não passou de uma tentativa de golpe. Jânio esperava ser reconduzido à 

Presidência com mais poderes e autonomia. Os ministros militares até tentaram desfazer o golpe, mas não houve 

tempo. (ver ALENCAR, Francisco et alii. História da Sociedade Brasileira. 14 ed., Rio de Janeiro: Ao Livro 

Técnico, 1996; BRANCO, Carlos Castelo. A Renúncia de Jânio – Um Depoimento. 4 ed., Rio de Janeiro: Revan, 

1996; D’ARAÚJO, Maria Celina; SOARES, Gláucio Ary Dillon & CASTRO, Celso. Visões do Golpe: A Memória 

Militar sobre 1964. 2 ed., Rio de Janeiro:Relume-Dumará, 1994; SILVA, Hélio. 1964: Golpe ou Contragolpe? 1 

ed., Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975 e QUADROS NETO, Jânio & Gualazzi, Eduardo Lobo Botelho. 

Jânio Quadros: Memorial à História do Brasil. 1 ed., São Paulo: Rideel, 1996). 
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Seria oportuno lembrar que vários movimentos populares foram organizados com o fim 

de defender a posse de João Goulart. Como registra o professor Aquino, “governadores, 

sindicatos, personalidades eclesiásticas, organizações estudantis, setores da imprensa, todos se 

mobilizavam em prol do cumprimento constitucional” (AQUINO et. al, 2007, p. 632). 

 Da mesma forma que a direita se articulava para golpear a Constituição Federal e a 

democracia, também as forças legalistas se mobilizaram para impedir, mais uma vez, um 

movimento golpista, e garantir a sucessão presidencial de acordo com as determinações 

constitucionais. Numa atitude que surpreendeu o espírito marcial dos militares que pretendiam 

subverter a ordem constitucional, o então governador do estado do Rio Grande do Sul, Leonel 

Brizola, desencadeou a famosa “Rede da Legalidade” que, através de uma cadeia de estações 

de rádio denunciava as intenções golpistas dos militares e conclamava o povo a participar da 

resistência. “Que nos esmaguem! Que nos destruam! Que nos chacinem neste palácio! 

Chacinado estará o Brasil com a imposição de uma ditadura contra a vontade de seu povo” 

(apud POERNER, 1989, p. 49), bradava o governador Brizola. Assim,  

 

[...] diante do golpe branco que se armava e que teria antecipado em quase três 

anos o início da ditadura, Brizola começou a organizar a resistência meio à 

gaúcha [...]. Distribuiu armas aos populares que acorriam aos milhares, ao 

palácio cercado de barricadas, onde permaneceu, durante toda a crise, com a 

família e os assessores mais próximos, [...] enfrentando as ordens do ministro 

da Guerra, general Odylio Denys, de que a resistência subversiva do 

governador gaúcho fosse esmagada a qualquer preço, inclusive o do 

bombardeio ao palácio (POERNER, 1989, p. 24),  

 

Somadas a esta situação de revolta popular contra a tentativa de golpe, as circunstâncias 

como um todo iam se deteriorando e se tornando cada vez mais complexas, apresentando 

particularidades que criavam verdadeiros embaraços para os ministros militares que pretendiam 

impedir, à força das armas, a posse do Vice-Presidente. O comandante do III Exército, general 

Machado Lopes, defendia o cumprimento da Constituição, o que vale dizer que apoiava a posse 

de João Goulart, da mesma forma que os generais Peri Bevilaqua e Oromar Osório. Para o 

professor Aquino “esta posição apontava apenas duas saídas: ou a guerra civil ou a garantia da 

posse de João Goulart” (AQUINO et. alii., 2007, p. 633). Além desta questão interna havia, 

também, a posição do governo norte-americano em relação ao que ocorria no processo de 

evolução política brasileiro. Na ocasião, o presidente John Kennedy ameaçou suspender 

qualquer apoio financeiro ao país caso o golpe contra João Goulart fosse concretizado. 

Conforme esclarece Luiz Alberto Moniz Bandeira,  
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havia nos EUA duas políticas que se contrapunham: a do Pentágono, 

corroborada pela CIA, e a do Departamento de Estado, que espelhava a 

orientação da Casa Branca. Assim, conquanto elementos da CIA e do 

Pentágono estimulassem o golpe de Estado contra Goulart, ao manifestarem 

que sua posse na Presidência da República não agradaria aos EUA, os 

ministros militares receberam o informe de que o Presidente John Kennedy 

suspenderia o apoio financeiro ao Brasil caso houvesse ruptura da legalidade 

(BANDEIRA, 2001, p. 49). 

  

Para a alta cúpula militar golpista que tentava impedir o cumprimento das determinações 

constitucionais, no entender do historiador Luiz Roberto Lopez, “lutar contra um povo 

desarmado e contra os políticos seria uma coisa fácil - um rápido banho de sangue no estilo 

Pinochet, e tudo estaria resolvido” (LOPEZ, s/d, p. 40). Entretanto, reconhecendo a extensão e 

a gravidade das consequências de seus atos – o perigo da guerra civil e a falta de apoio do 

governo norte-americano -, os ministros militares recuaram, talvez mais por falta de coragem 

do que por responsabilidade, uma vez que até mesmo o governo da Casa Branca havia acenado 

negativamente para a possibilidade do golpe. No entanto, impuseram como condição para que 

fosse aceita a posse de João Goulart na Presidência da República, uma emenda à Constituição 

de 1946 - Emenda Constitucional nº 4, conhecida como Ato Adicional - que lhe retirava os 

direitos e os poderes que, pelo voto popular, lhe haviam sido conferidos nas eleições de 1960. 

Assim, para atender às exigências dos militares golpistas - apesar de eleito pelo sistema 

presidencialista -, João Goulart assumiu a Presidência da República num esdrúxulo sistema 

parlamentarista. Casuisticamente a Constituição Federal foi emendada para satisfazer as 

vontades dos chefes militares num “processo pouco limpo, pouco democrático, espoliativo 

mesmo dos poderes do senhor João Goulart” (DÓRIA, 1980, p. 17), como deixou consignado 

Seixas Dória, ex-governador de Sergipe. Na verdade, nada mais do que um golpe branco. 

Apenas mais um, na longa lista dos golpes perpetrados contra a democracia brasileira pelas 

elites militares. 

No entender do general Otávio Costa, os créditos pela solução negociada em torno do 

parlamentarismo devem ser dados aos políticos. Ao que parece, o general acreditava na 

disposição dos militares de levar avante a decisão de não permitir a posse de João Goulart e, 

em consequência, deflagrar a guerra civil. Nestes termos, argumenta o general Otávio Costa 

que “quase fomos levados a grandes operações militares. Se tivessem começado, dificilmente 

parariam, haveria muito derramamento de sangue. Afinal a classe política chegou a uma 

solução, que, por pior que tenha sido (e foi péssima), salvou o país da guerra civil e livrou a 
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cara dos militares” (apud D'ARAUJO et. ali.,1994, p. 82) . Confirmando a tese da disposição 

da cúpula militar golpista conservadora e reacionária para a guerra civil, Dreifuss lembra que 

“o marechal Denys deu um ultimatum ao Congresso no sentido de que descobrissem recursos 

constitucionais para impedir a ascensão de João Goulart ao poder. Se tal providência não fosse 

tomada, o marechal Denys e o general Cordeiro de Farias formariam uma junta militar” 

(DREIFUSS, 1987, nota nº 23, p. 149), ou seja, deflagrariam publicamente o golpe contra João 

Goulart. 

A partir dessa época tem início as conspirações contra o governo do presidente João 

Goulart. Veja-se que já em novembro de 1961, portanto, apenas dois meses após sua posse, 

numa reunião realizada na sede do Ipês no Rio de Janeiro, no Edifício Avenida Central, alguns 

militares, entre eles o general Reinaldo Saldanha da Gama e o almirante Sílvio Heck, que a 

presidiu, já se discutiu a necessidade de se derrubar o presidente. Havia, nessa ocasião, “um 

grupo de oficiais de direita que também incluía os generais Cordeiro de Farias, Nelson de Mello, 

José Pinheiro de Ulhoa Cintra, Punaro Bley e Orlando Geisel, entre outros, [que] eram de 

opinião que um regime discricionário teria de ser instalado por pelo menos cinco anos” 

(DREIFUSS, 1987, p. 375). Isto revela que a intenção dos militares golpistas da linha dura de 

subverter a ordem constitucional vigente e de promover a instalação de uma ditadura é anterior 

ao golpe de 1964. 

Apesar de aprovado, o sistema parlamentarista atendeu a apenas uma parcela dos 

golpistas. O fracasso do golpe, no entender do general Golbery do Couto e Silva, fora um       

“desastre para o Exército” (DREIFUSS, 1987, p. 281). O mesmo não aconteceria três anos 

depois, em virtude da ação do mesmo Golbery que, segundo Glycon de Paiva, astuto 

conspirador e também golpista civil, teria sido o cérebro do golpe, esclarecendo ainda que “sem 

seu trabalho, a Revolução de Março não teria sido possível” (apud DREIFUSS, 1987, p. 363). 

A ala radical da extrema direita militar que futuramente viria a ficar conhecida como “linha 

dura”, também não se conformou com a ideia de João Goulart assumir a Presidência do Brasil, 

ainda que sem os poderes que lhe foram confiados pelo povo por ocasião de sua eleição. Em 

vista disso um grupo de terroristas, oficiais militares da Aeronáutica, planejaram um atentado 

contra o vice-presidente que seria posto em prática por ocasião de sua viagem do Sul rumo a 

Brasília, ocorrida em 5 de setembro de 1961. O plano, que ficou conhecido como “Operação 

Mosquito”, previa a derrubada do avião que conduziria João Goulart (PINHEIRO NETO, 2008, 

p. 38). 
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 Embora a experiência parlamentarista não tenha sobrevivido por muito tempo, tal 

situação demonstrou claramente que continuava acesa a intenção da cúpula golpista militar de 

interferir, mais uma vez, de forma direta e mais profunda ainda no processo político nacional, 

além de evidenciar “os danos morais e políticos que seriam também de grande monta: a frágil 

democracia brasileira estava abalada de forma irreparável. O voto de milhões de eleitores 

(4.547.010 votos, o equivalente a 41,6% dos votos válidos [conferidos a João Goulart] havia 

sido praticamente jogado fora”(CAMPOS, 1983, p. 225). 

 E assim, depois de treze dias de sobressaltos e incertezas, o vice-presidente João Goulart 

assume, finalmente, a Presidência do Brasil, num sugestivo dia 7 de setembro, dia da 

Independência, tendo Tancredo Neves como primeiro-ministro de um sistema parlamentarista 

“criado às pressas sob as ameaças dos tanques” (DÓRIA, 1980, p. 26), no dizer de Seixas Dória, 

e, portanto, titular de descrédito junto ao povo em geral. Daí a popularidade do presidente e a 

falta de evidência do primeiro-ministro, situação que, por sua vez, acabou culminando um ano 

e três meses depois, com o plebiscito que restauraria o sistema presidencialista quando, então, 

o presidente João Goulart entrou na posse efetiva da capacidade de governar concentrando, 

além da chefia de Estado, também a chefia de governo que lhe havia sido retirada pela Emenda 

Constitucional que instituiu o parlamentarismo.  

 

2.7 O Golpe Burguês Civil-Militar de 1964 

 

 O sistema parlamentarista imposto pelos militares, como era de se esperar, resultou num 

grande problema devido à constante troca de primeiros-ministros. Como governar um país, das 

dimensões físicas e problemáticas como o Brasil, com um parlamentarismo ilegítimo, 

conturbado e, extremamente mal visto por toda a sociedade? O resultado não poderia ser outro 

senão o retorno ao presidencialismo, chancelado pelo plebiscito de 06 de janeiro de 1963 que 

devolveu ao presidente João Goulart os poderes retirados pelos ministros militares dois anos 

antes. Votaram a favor do retorno ao presidencialismo 9.457.488 eleitores e, pela manutenção 

do parlamentarismo, 2.073.582 eleitores. 

 O retorno ao presidencialismo contou com o apoio - por questões de pura conveniência 

- de políticos de expressão como, por exemplo, o ex-presidente Juscelino Kubitschek e os 

governadores Carlos Lacerda (antiga Guanabara), Ademar de Barros (São Paulo) e Magalhães 

Pinto (Minas Gerais), entre outros, todos “presidenciáveis” em potencial nas eleições previstas 

para 1965. Não interessava a estes candidatos à presidência, o sistema parlamentarista. 



ARANTES, Jorge. Um breve olhar sobre a presença militar no conturbado processo de evolução política do Brasil. 

 
Revista Ratio Integralis, Campanha, v. 2, n. 1, p. 101-125, 2022. ISSN: 2763-6127. 

  121 

 Uma vez endossado pelo voto favorável ao retorno do sistema presidencialista, o 

presidente João Goulart readquiriu os poderes que o povo, pelo voto popular, lhe havia 

conferido nas eleições de 1960. Todavia, o resultado do plebiscito causou um profundo 

descontentamento junto ao segmento de extrema-direita da esfera civil e militar, o mesmo que 

desde a renúncia do presidente Jânio Quadros, em agosto de 1961, se pusera contra sua posse 

na Presidência da República. A partir de então o espírito golpista exacerbou-se aprofundando, 

ainda mais, os radicalismos e o processo conspiratório que, em março de 1964 deporia o 

presidente. 

 Ao recuperar seus poderes de chefe de governo, João Goulart atraiu sobre si os olhares 

subversivos e golpistas reprimidos há mais de uma década. Todos os eventos ocorridos desde 

o suicídio de Vargas até o plebiscito de 1963, foram tolerados pelas elites civis e militares que, 

pacientemente, preparavam o caminho e aguardavam apenas o momento mais oportuno para 

saltar sobre o poder político e exercê-lo de forma absoluta e total dando vazão a todos os seus 

interesses pessoais, políticos e econômicos.    

 O governo trabalhista, nacional-reformista de João Goulart - falsamente rotulado de 

populista (MOREIRA, 2014) -, que combatia a irracionalidade do capitalismo especulador, mas 

que defendia o capitalismo solidário, colidiu frontalmente com os ideais da burguesia nacional 

(empresários, industriais, banqueiros e latifundiários), com os interesses do capital 

internacional e com a política entreguista de determinados segmentos políticos (UDN7, PR8 e 

PSP9). Entre os militares, elementos ligados à Escola Superior de Guerra e grupos 

ferrenhamente anticomunistas, oportunamente estimulados pelos civis golpistas, aderiram ao 

movimento subversivo e deflagraram o golpe que instauraria uma ditadura que, por vinte e um 

anos, garrotearia o povo brasileiro e os princípios democráticos que vigoravam antes de 1964.   

 Consumado o golpe, o autoproclamado Comando Supremo da Revolução, integrado 

pelo general Costa e Silva - que de forma veloz havia se autoempossado titular do Ministério 

da Guerra -, pelo vice-almirante Augusto Hamann Rademaker Grünewald e pelo brigadeiro 

Francisco de Assis Correia de Melo, tomou as iniciativas no sentido de consolidar o movimento 

golpista e, assim, se alojarem no tão desejado poder.  

 Durante os vinte e um anos de ditadura militar, o Brasil submeteu-se a cinco generais-

presidentes: Castelo Branco (1964 - 1967), Costa e Silva (1967 - 1969), Emílio Garrastazu 

                                                           
7 União Democrática Nacional, partido político fundado em 1945, que reunia as elites econômicas. 
8 Partido Republicano, partido político fundado em 1945, tentou resgatar o prestígio do PRM (Partido Republicano 

Mineiro). 
9 Partido Social Progressista, partido político criado em 1945, por Ademar de Barros, em São Paulo. 
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Médici (1969 - 1974), Ernesto Geisel (1974 - 1979) e João Figueiredo (1979 – 1985) que, em 

níveis diferentes, contribuíram com a criminosa prática da tortura; com a pauperização das 

camadas sociais mais subalternas, por meio de um profundo e traumático processo de 

concentração de renda; com o esfacelamento da democracia; com a asfixia econômica e política 

do povo; com a internacionalização da economia nacional; e com a entrega de nossas riquezas 

aos países centrais, especialmente aos EUA.  

  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Numa alegada defesa da democracia, os militares instauraram uma violenta ditadura 

fascista. Numa suposta defesa das liberdades democráticas suprimiram os direitos fundamentais 

dos cidadãos. Sob a alegação de que se defendia os interesses nacionais, o Brasil foi 

internacionalizado culturalmente e sua economia entregue a tecnocratas intimamente ligados 

aos interesses das empresas multinacionais, das quais vários generais tornaram-se altos 

executivos. O Brasil retrocedeu quase que à condição de colônia, quase voltando a ser um mero 

exportador de capitais e de matérias-primas para o mundo desenvolvido. Este quadro demonstra 

o projeto político das elites que conspiraram e, efetivamente, deram o golpe, materializado pelas 

mãos - ou pelas armas - dos militares. 

Este projeto, tão bem idealizado pelos empresários que compunham os quadros do 

Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (Ipês), previa a privatização do Brasil e sua manutenção 

numa condição subalterna aos interesses do capital internacional permitindo, assim, consolidar 

a política social excludente que impedisse qualquer proposta de reforma da sociedade que 

pudesse comprometer seus privilégios. E foi, exatamente, o que, de fato, veio a acontecer, isto 

é, o Brasil passou a pertencer exclusivamente às elites econômicas, políticas e militares. O povo, 

como sempre, só participava ativamente do processo de produção das riquezas. O sucesso desse 

projeto das elites fica evidente nas palavras do coronel Amerino Raposo quando argumenta que 

“o regime de 64 não fez as reformas estruturais das quais o país necessitava, como a Reforma 

Agrária, através do Estatuto da Terra, a Reforma da Educação, em bases realistas e prioritárias, 

enfim, as reformas fundamentais” (apud CONTREIRAS, 1998, p. 92), sendo secundado pelo 

também coronel Geraldo Cavagnari que, numa legítima autocrítica, afirma: “Falhamos (...) O 

regime causou, também, um crescimento da dívida social, através de uma alta concentração de 
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renda que aumentou brutalmente a taxa de analfabetismo e a pobreza, além da ampliação da 

corrupção na burocracia do Estado” (CONTREIRAS, 1998, p. 94).  

Cada coisa a seu tempo e cada coisa em seu lugar. As atividades militares não se 

confundem com as atividades civis e vice-versa. A História tem mostrado que as tentativas de 

se entregar os destinos políticos do Brasil nas mãos dos militares não surtiram efeitos positivos 

para o Brasil. Pelo menos foi o que se apurou depois de vinte e anos de ditadura. Nos Estados 

Nacionais modernos e democráticos não há espaço para a atuação política dos militares. Aliás, 

o general Ivan de Souza Mendes argumenta que as "Forças Armadas não foram feitas para 

governar o país" (apud CONTREIRAS, 1998, p. 70). Neste contexto, seria razoável ponderar 

que, da mesma forma, os civis não devem se imiscuir nos assuntos pertinentes à caserna.   
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MINAS CAMPUS POÇOS DE CALDAS ABOUT ETHICS AND THEIR 

CONCEPTIONS 

 

Júlia Teixeira de Carvalho2 

Maria Teresa Mariano3 

 

Resumo: Pode-se dizer que a ética é uma prática para a construção de uma sociedade mais justa 

e responsável. Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo identificar a percepção de 

alunos formandos do Curso de Administração da Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais campus Poços de Caldas sobre a ética e suas concepções, contemplando o seu conceito 

e sua abordagem na história da Filosofia. Para tanto, foi feita revisão da literatura e aplicado 

questionário, elaborado a partir do conceito de ética de autores ao longo da história da filosofia, 

em um universo de 51 alunos matriculados no oitavo e último período do curso. O estudo mostra 

que os formandos têm grande anuência em relação às teorias dos principais pensadores do tema, 

principalmente às ideias de responsabilidade, desburocratização e democratização para a 

formação de valores. 

Palavras-chave: Ética. Organizações. Administração. 

 

Abstract: It can be said that ethics is a practice for building a more just and responsible society. 

Therefore, the present study aimed to identify the perception of students graduating from the 

Administration Course of the Pontifical Catholic University of Minas Gerais, campus Poços de 

Caldas, about ethics and its conceptions, contemplating its concept and its approach in the 

history of Philosophy. Therefore, a literature review was carried out and a questionnaire was 
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applied, based on the concept of ethics of authors throughout the history of philosophy, in a 

universe of 51 students enrolled in the eighth and last period of the course. The study shows 

that the trainees have great agreement with the theories of the main thinkers on the subject, 

especially the ideas of responsibility, debureaucratization and democratization for the formation 

of values. 

Keywords: Ethics. Organizations. Management. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade atual é marcada por um cenário de crise política, social e econômica. 

Apesar de problemas estruturais, que são intrínsecos ao sistema capitalista (OFFE, 1984), 

muitos são causados pelas ações imorais dos agentes na sociedade, de acordo com Trasferetti 

(2006). Nesse viés, segundo Libânio (apud Trasferetti, 2006), as relações passam a ser pautadas 

em interesses e não em responsabilidade. A sociedade moderna é caracterizada, segundo 

Bauman (2001), como ‘modernidade líquida’, em que as relações são fluidas, frágeis e 

marcadas pela descontinuidade. Esse contexto é caracterizado, segundo a expressão de 

Lipovetsky (2005), pelo ‘império do efêmero’, os referenciais para nortear as condutas humanas 

confundem-se em infinitas possibilidades. Assim, essa fragmentação e dispersão produzem 

uma crise de valores morais que se refletem na esfera econômica, política e social. Nesse 

cenário, torna-se necessário que a ética comece a pautar as ações dos responsáveis pela tomada 

de decisões na política, economia e sociedade. Pois é ela que fará com que essas decisões saiam 

da zona de interesses próprios em direção ao bem comum (SINGER, 2002). 

É importante que os administradores possuam, além de conhecimentos técnicos e 

instrumentais, fundamentos de ética para o desempenho de suas funções. Isso porque o 

gerenciamento, tanto no setor privado quanto público, implica em relacionamento com a 

sociedade. Como bem coloca Singer (2002), esse relacionamento deve ser pautado no bem 

comum e não apenas em interesses próprios. Nesse sentido, a importância de se pensar o outro 

é essencial para a construção da identidade das organizações. A Identidade se associa à 

“concepção de alteridade que o indivíduo tem e como ele se relaciona com o outro, e isto reforça 

seu caráter social” (VELOSO, 2008, p.28). Portanto, as empresas buscam seu papel e seu 

‘negócio’, mas a sua real Identidade será formada pela atuação perante o outro, com a 

sociedade.  

Considerando a perspectiva de identidade social das empresas, torna-se necessária a 

tarefa de passar de organização, que se refere a movimentos mecânicos, para ‘imaginização’, 
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que possibilita a evolução do pensamento para transformá-la (MORGAN, 1996). Nesse sentido, 

as organizações precisam considerar os valores éticos na evolução desse pensamento, os quais 

possibilitarão uma transformação social. Em virtude da importância da ética e sua consequente 

aplicação ao universo empresarial e social, qual é o conhecimento que os administradores 

adquiriram ao longo de sua formação acadêmica e referências acerca da ética? Nesse sentido, 

essa pesquisa objetiva analisar, após o cumprimento da matriz curricular, qual a percepção que 

os formandos em Administração possuem acerca das principais teorias éticas que permearam a 

história da filosofia. 

Em termos teóricos, este trabalho contribui para uma discussão acadêmica dos valores 

éticos na perspectiva de futuros profissionais na área de gestão a partir de uma análise de 

diversas teorias e seus graus de influência na atualidade. Em termos sociais, o trabalho contribui 

para a reflexão acerca dos valores éticos no contexto organizacional visando olhares de 

comunidade, bem-estar e interação constante na sociedade.  

 

Caracterização do Setor 

 

Este capítulo foi elaborado através da consulta ao sítio web da Universidade e entrevista 

ao coordenador do curso de Administração do campus Poços de Caldas. 

 

PUC Minas 

 

A PUC Minas, fundada no ano de 1958, é considerada uma das melhores universidades 

privadas do Brasil. Foi eleita por seis vezes pelo Guia do Estudante, publicação da “Editora 

Abril”, como a melhor entre as particulares do país e reconhecida pela Congregação para a 

Educação Católica, do Vaticano, a maior universidade católica do mundo.  Abriga mais de 56 

mil alunos em cursos de graduação, pós-graduação e de extensão. O corpo docente permanente 

chega a quase dois mil professores e 2411 funcionários. A missão da universidade: “o 

desenvolvimento humano e social da comunidade acadêmica a partir da formação ética e 

solidária, da produção e disseminação de conhecimento, arte e cultura e aplicação através de 

projetos com a sociedade” (PUC MINAS, 2017). 

O compromisso com a inclusão social e promoção da cidadania por meio da educação 

fez da PUC Minas uma das pioneiras na implantação do programa de concessão de bolsas de 

estudos do governo federal, o ProUni. A Universidade concedeu, entre 2005 e 2016, mais de 
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30 mil bolsas de estudos pelo programa (PUC MINAS, 2017). Na área da pesquisa, os 

estudantes, desde a graduação, têm acesso aos projetos de iniciação científica em diversas 

modalidades. Já os projetos extensionistas da universidade alcançam não apenas moradores 

locais, mas de várias regiões de Minas Gerais e, mesmo, de outros estados do País (PUC 

MINAS, 2017). 

É reconhecida por indicadores oficiais e pesquisas de respeitadas publicações como uma 

das melhores instituições de ensino superior do País. Ela vive o desafio de continuar o sonho 

de dom Cabral, o bispo que fundou a universidade: “Uma Instituição que, efetivamente, dê a 

sua contribuição para uma sociedade mais justa e mais digna” (PUC MINAS, 2017). 

 

Curso de Administração no campus Poços de Caldas 

 

O curso de Administração no campus Poços de Caldas foi assumido pela PUC Minas 

no ano de 1997. Ele já existia e pertencia à Autarquia municipal, com aulas no período noturno 

e, posteriormente, em 2010, teve início, também, no turno da manhã. A primeira coordenadora 

do curso foi a professora Liliane Guimarães que atualmente se encontra na universidade em 

Belo Horizonte, sendo o atual o Prof. Dr. Henrique Maia Veloso (VELOSO, 2017). 

O plano pedagógico teve, ao longo dos anos, diversas alterações. As principais dizem 

respeito à exclusão de disciplinas de informática, metodologia no início do curso, à mudança 

no trabalho de conclusão de curso e ao modelo de trabalhos interdisciplinares. Quanto à base 

humana, é a principal do curso. Por Administração ser uma ciência social aplicada e o 

gerenciamento ser focado em pessoas, é de grande importância as disciplinas sociais e humanas 

para a formação profissional. Não é só uma disciplina que complementa a visão, ela é essencial 

na visão do administrador. A ética é trabalhada no curso de maneira interdisciplinar. Nesse 

sentido, está presente em disciplinas que se pautam em responsabilidade social e ações corretas 

como gestão ambiental, governança e responsabilidade social e até mesmo em fundamentos da 

administração (VELOSO, 2017). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Ética 

 

O vocábulo deriva do termo latim ethos que significa costume, o conjunto desses, no 

que lhe concerne, no latim, formam o termo ‘mos’, ‘moris’, que significa ‘moral’, então nesse 

sentido aquela poderia ser entendida como esta, mas há uma distinção entre os termos nas 

correntes de estudo. A ética é a filosofia da conduta humana enquanto a moral refere-se às 

normas (ALONSO; F LÓPEZ; GASTRUCCI, 2012). 

Como disciplina teórica, a ética sempre fez parte da filosofia e sempre definiu seu objeto 

de estudo como sendo a moral, que é o dever fazer, a qualificação do bem e do mal, a melhor 

forma de agir coletivamente (SROUR, 1998). Sendo assim, as empresas estão inseridas na 

sociedade e como tal devem se pautar em princípios comunitários. 

O ‘homem vive em sociedade’ significa que está unido a outros homens. O ato desta 

ligação implica em que ele tenha que estabelecer regras de convivência, regras de conduta 

(TEIXEIRA, 1998). A função fundamental da ética é semelhante à de toda teoria que é o de 

esclarecer ou investigar uma dada realidade, elaborando os conceitos adequados (VÁSQUEZ, 

2001). Para o autor a importância da ética pode ser explicada pelo ensinamento aristotélico no 

sentido de que não se pode pensar no homem fora do espaço do político. A política se manifesta 

como o mundo propriamente humano e nele o homem tem compreensão de si mesmo 

(ARISTÓTELES, 2009). 

A ética é fundamental na sociedade de valores complexos. A complexidade e a natureza 

dialógica da ética, a qual sempre tem de enfrentar a ambiguidade e a contradição, estão expostas 

à incerteza do resultado e não impõe uma visão maniqueísta e vingativa do mundo (MORIN, 

2005). Nesse sentido, percebe-se que as relações sociais são complexas e, por isso, a sociedade 

não caberia em uma lógica burocrática tal como a tentativa de construção da sociedade 

industrial. 

 

2.2 A ética na história da filosofia 

 

A ética é discutida no pensamento filosófico desde os pré-socráticos até hoje. Para os 

fins desta pesquisa serão abordadas as principais teorias éticas ao longo da história da filosofia. 
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2.2.1 Ética Grega 

 

A filosofia grega marca seu início com os pré-socráticos, esses filósofos buscaram 

princípios fundamentais para as causas materiais da natureza. Seus pensamentos estavam 

ligados mais ao mundo físico. Dentre eles, destaca-se Heráclito, que tem entre um dos seus 

pensamentos o mais eminente que diz respeito à impermanência das coisas (REZENDE, 2008). 

O mundo é visto como um fluxo incessante, porém, o ‘logos’ permanece inalterado, não há uma 

dicotomia entre mundos sensível e inteligível, a multiplicidade forma a ordem do ‘Um único’ 

(SANTOS, 1990). Heráclito diz que tudo está em mudança e nada permanece parado e, 

comparando à corrente de um rio, diz que não se poderia penetrar duas vezes no mesmo rio 

(PLATÃO, 2000). Heráclito já apontava para uma constante mudança do mundo. Uma vez que 

o ‘logos’ não se altera, os valores, que são a construção do pensamento, também não devem ser 

dotados de impermanência e volatilidade. Em sequência surgem os sofistas, que vão pautar seus 

argumentos em retórica, no bem falarem e expressarem, na ideia de que é impossível se alcançar 

a verdade. Assim, todos os pensamentos são apenas opiniões (REZENDE, 2008). 

Sócrates tem um perfil inconclusivo de seus pensamentos, em que não há uma solução 

definitiva nem definições para os conceitos éticos. Ele busca, no entanto, uma constante 

reflexão acerca desses debates, como diz que a vida sem exame não vale a pena ser vivida 

(PLATÃO, 2009). Mostra a importância de se construir um pensamento reflexivo acerca das 

condutas éticas dos indivíduos. Na medida de reflexão, conduz a comportamentos mais éticos 

e não apenas formular regras sobre a ética e seus conceitos (MARCONDES, 2007). É uma 

prática constante para as sociedades por isso não seria suficiente a criação de códigos de ética 

com o objetivo de abordar toda a complexidade da realidade. A proposta de Sócrates é essencial 

na sociedade uma vez que essa é caracterizada por uma forte racionalidade. Ela pauta suas ações 

em regras e codificações do bem e mal, da justiça, sem a necessária reflexão sobre si e sobre o 

outro. 

Na República, o ponto de partida é sobre o que é a justiça, ou o que é a conduta correta? 

Platão propõe a discussão se os homens só são justos em decorrência da punição, se é só 

possível ser ético em face da lei ou se podemos possuir a virtude como algo intrínseco. Platão 

usa metáforas para explicar seus conceitos e uma delas é a conhecida Alegoria da Caverna. No 

texto se discute o processo pelo qual o ser humano pode passar da visão habitual que tem das 

coisas, à visão do Sol, que representa a possibilidade de alcançar o conhecimento da realidade 

em totalidade. Nesse lugar é possível encontrar a ideia do Bem. Sócrates diz que nos limites do 
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mundo inteligível está a ideia do bem. Esta se percebe com dificuldade, mas é a causa de tudo 

que é belo e reto (MARCONDES, 2007). Platão, no seu texto As Leis transfere a ideia da 

reunião de virtudes concentrada em um único indivíduo e personificada pelo governante 

soberano para uma conquista coletiva da cidade (PEREIRA FILHO, 2009). Dessa forma, as 

virtudes não devem estar concentradas apenas nos representantes do povo, mas em toda a pólis. 

Considerando que a cidade é constituída por indivíduos, se esta vai mal, é porque os indivíduos 

estão agindo mal. Daí que a correção da cidade passa necessariamente pela correção do 

indivíduo (PEREIRA FILHO, 2009). Platão mostra um caminho emancipador ao pensamento 

humano na medida em que busca o desprendimento de tradições e morais voltadas à lei. Para 

que haja bons indivíduos e cidadãos é importante uma construção de valores que estão além de 

características materiais que são errôneas para um julgamento moral. 

A ética Aristotélica se abre ao campo da prática, como diz Aristóteles, a ética é um saber 

prático e dotado de virtude. Essas virtudes serão necessárias para o alcance da felicidade, que 

recebe o nome de ‘eudaimonia’, e é o fundamento da ética de Aristóteles (MARCONDES, 

2007). Ele já dizia que não se estuda ética para saber o que é a virtude, mas para aprender a 

tornar-se virtuoso e bom (ARISTÓTELES, 2009). Uma característica da ética do indivíduo de 

Aristóteles é o ‘soyphyrosne’, que é a moderação, a temperança, ou seja, as ações se pautam 

em um equilíbrio, elas devem evitar os extremos (ARISTÓTELES, 2009). Nesse sentido, a 

felicidade não é a busca por extrema riqueza, bens e poder, mas uma vida contemplativa do 

essencial. A maioria dos homens, nessa busca desesperada por seus prazeres, não se importa 

com comportamentos éticos. 

 

2.2.2 Ética Medieval 

 

Denomina-se filosofia cristã, em sentido histórico, a filosofia que, influenciada pelo 

cristianismo, predominou no Ocidente, principalmente na Europa, no período que vai do século 

I ao século XIV. A ética medieval foi desenvolvida, sobretudo, por Santo Agostinho e São 

Tomás de Aquino e pauta seus valores morais em princípios cristãos. Santo Agostinho é o 

pensador que, através da sua vasta produção literária, marcou mais profundamente a 

especulação cristã, além de sua formação humanística que muito contribuiu para seus escritos 

(REZENDE, 2008). Para Santo Agostinho, o principal fundamento da ética é o amor. Este se 

desdobra na esfera do uso como amor de si mesmo e dos outros, e se eleva finalmente à esfera 
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da fruição como amor de Deus, amado em si mesmo e por si mesmo. Disso procede a concepção 

agostiniana da virtude como “ordem do amor” (VAZ, 1999). 

A ética de São Tomás de Aquino está pautada na metafísica, baseada em Aristóteles, e 

nos valores cristãos. Nesse sentido sua ética é de caráter teológico e filosófico. No primeiro, ele 

pauta a moral no voluntarismo, na vontade como condição e fim do conhecimento. No segundo, 

ele pauta a moral no caráter especulativo da tradição filosófica do pensamento ontológico 

(SILVA; TEIXEIRA, 2011). Os valores cristãos, independente de dogmas e tradicionalismos 

religiosos, carregam ideias que são fundamentais na busca de melhor convivência na sociedade. 

Nesse sentido o amor ao outro, a paz, fraternidade, união, justiça e amor. 

 

2.2.3 Ética Moderna 

 

Esse período da filosofia tem início no século XVII e conta com as instabilidades 

políticas e sociais na França e a emergência da burguesia na Inglaterra. Adentrando o 

racionalismo na filosofia moderna, Descartes tem como tema central a fundamentação de um 

novo método científico que possa servir de base à ciência moderna. Ele até faz considerações 

sobre uma ética provisória, mas como o nome diz esta seria até a ciência dar o seu julgamento. 

O pensamento cartesiano influenciou grandemente as ciências e deu início ao pensamento 

fragmentado, lógica esta que adentra no mundo empresarial nas teorias da Administração 

Científica (MATTAR NETO, 2010). 

Hume tem grande contribuição no pensamento da filosofia moral sua concepção é a de 

que as bases das ações humanas estão nas paixões, nos impulsos e sentimentos que nos motivam 

a agir (MARCONDES, 2007). Dessa maneira, a ação moral vai depender de sentimentos 

humanos como a simpatia, benevolência, compaixão. Isso porque a nossa ação é motivada por 

desejos e isso implica mais nos nossos sentimentos do que na razão. Esse é o sentido da ideia 

de Hume de que a razão é, ou deveria ser, apenas a escrava das paixões (HUME, 2009). Ele diz 

ainda que uma vez que o vício e a virtude não são descobertos apenas pela razão, deve ser 

graças a um sentimento que estabelecemos a diferença (HUME, 2009). 

Immanuel Kant, em sua Metafísica dos costumes, elabora seu célebre princípio do 

imperativo categórico. Ele propõe que a minha ação deva ser de modo que eu queira que ela se 

torne lei universal (KANT, 1980). Kant também discute acerca da ética do esclarecimento, um 

conceito que diz respeito à autonomia do indivíduo no exercício da própria razão.  Pois só assim 

ele adquire a maturidade e nisso é que vai se caracterizar a liberdade (MARCONDES, 2007). 
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Como a ética se pauta na responsabilidade, essa somente é possível quando a ação é livre e para 

o alcance dessa liberdade é necessária autonomia racional dos indivíduos. Kant, apesar da sua 

ideia de princípios que se mantém em diferentes situações, acaba por se esbarrar numa 

sociedade em que os valores são complexos. Assim, nem sempre um valor terá a mesma 

validade de agir virtuoso nos dilemas reais. É necessário um diálogo maior diante de tantas 

complexidades e contradições. 

Nietzsche define seu pensamento como uma “crítica da modernidade”. No campo da 

ética tradicional, ele mostra que ela não se fundamenta na razão (MARCONDES, 2007). É por 

isso que ele faz uma genealogia da moral e através de uma filosofia de “martelo” desconstrói 

os conceitos morais que mais fundamentam o Ocidente. Para o filósofo, a moral cristã, 

predominante na cultura moderna, se caracteriza pela “moral do rebanho”, em que os indivíduos 

se deixam levar pela maioria sem questionamentos. É também a moral do “homem do 

ressentimento”. Ele assume a culpa e o pecado como características de sua natureza e reprime 

seus impulsos vitais, sua vontade, sua criatividade. Isso, em nome de submissão à autoridade 

da religião, e consequentemente, do Estado e instituições diversas (MARCONDES, 2007). Essa 

é, segundo Nietzsche, a “moral dos fracos”, que se coloca contra os fortes através da culpa e 

remorso inculcados pela tradição em todos os indivíduos. Nesse sentido, então, ele busca 

recuperar os valores afirmativos da vida que deem aos homens um impulso em direção à 

superação de suas limitações. Por meio do incentivo à vontade, à sensibilidade, à criatividade. 

A virtude nietzschiana é “amar a si mesmo, em vez de amar o próximo como a si mesmo, e esse 

amor reflete sobre o próximo”. O maior teste para a virtude dos homens não será sua 

preocupação ou empatia para com os outros, mas a capacidade de aceitar a vida como ela é 

(HOOFT, 2013). Nietzsche traça um cenário para ilustrar este alto nível de virtude espiritual. 

Imaginar que a sua vida, tal como você a esteve vivendo, com todas suas alegrias, dificuldades, 

conquistas e decepções devesse ser repetida, exatamente como é, para sempre, com nenhuma 

mudança ou variação. Você poderia aceitar? Poderia celebrar? Se puder, você é um espírito 

livre. Está assim “aceitando sua existência terrena na caverna que você não pensa que lhe valha 

a pena (querer) escapar dela”. (HOOFT, 2013, p.139). É uma ética que pressupõe a 

autoafirmação e virtudes autênticas antes mesmo de possíveis preceitos morais do certo e errado 

ou bem e mal. 

Stuart Mill foi um dos pensadores da ética do utilitarismo. Na sua concepção moral a 

característica principal da natureza do indivíduo é a própria busca da felicidade, ou seja, a 

maximização do prazer e minimização de dor (DIAS, 2014). O principal questionamento acerca 
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dessa ética é que a autopreservação também é um princípio universal e surge o conflito sobre 

como conciliar o bem comum e os interesses individuais. Stuart Mill apud Marcondes (2007, 

p. 118) afirma que a “felicidade que constitui o padrão do utilitarismo sobre o que é certo na 

conduta não é apenas a satisfação do próprio agente, mas a de todos os envolvidos”. 

Max Weber foi um dos fundadores das ciências sociais contemporâneas. Ele examina a 

importância do cálculo racional na tomada de decisão e discute a eficiência como critério para 

determinação dos resultados das ações sociais. Weber estabelece a distinção entre uma ética da 

convicção e outra da responsabilidade (WEBER, 1982). A da convicção consiste em quando 

“as ações do agente são mais importantes que as considerações dos resultados e do sucesso de 

seus atos” (MARCONDES, 2007, p.122). Portanto, não importa com os resultados, “essa 

despreocupação é sua essência” (WEBER, 1982, p.142), a ação deve seguir o princípio sem 

ambiguidades. A da responsabilidade, ao contrário, valoriza as consequências da ação e a 

relação entre meios e fins, com base no que um ato deve ser julgado bom ou mal. Esta foi mais 

defendida por Weber, visto que ele a considerava mais crítica e preocupada com a prática e 

adequação à tomada de decisões, enquanto a ética da convicção tendia a ser mais rígida e 

dogmática (MARCONDES, 2007). “Um homem que acredita numa ética da responsabilidade 

leva em conta precisamente as deficiências médias das pessoas (. . .) ele não tem nem mesmo o 

direito de pressupor sua bondade e perfeição” (WEBER, 1982, p.142). Nas organizações e 

governos é fundamental que as decisões sejam pautadas em responsabilidade, uma vez que essa 

ideia almeja ações com resultados éticos além de meios legais. Só o cumprimento de regras não 

é suficiente para resultados justos. 

 

2.2.4 Ética Contemporânea 

 

Habermas tem como objetivo central de sua obra a caracterização das sociedades 

contemporâneas como sociedades racionalizadas. Uma vez que Max Weber introduziu o 

conceito de “racionalidade” de modo a determinar a forma da atividade econômica capitalista, 

das relações burguesas de direito privado e da dominação burocrática. Esta amplia os setores 

sociais submetidos a padrões de decisão racional, o que corresponde a industrialização do 

trabalho social e aos padrões de ação instrumental que penetram outros domínios da vida 

(HABERMAS, 1987). 

Segundo Habermas, o mundo tecnicizado e instrumental acaba por submeter a 

comunicação à natureza técnica e ela perde sua autonomia. Fundamentando seu diagnóstico ele 
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apresenta a teoria do agir humano que reconhece duas esferas diferentes: o trabalho, ou esfera 

do agir racional-com-respeito-a-fins, e a interação. Cada uma dessas esferas se rege por critérios 

próprios. O que ocorre é que “os critérios que regem a esfera da interação ou da comunicação 

tendem a ser absorvidos pelos critérios que regem a esfera do trabalho. É essa absorção da 

esfera da interação ou da comunicação pela esfera do trabalho o grande sonho da tecnocracia” 

(REZENDE, 2008, p.260). Habermas alega que a racionalização adentrou não só o mundo 

econômico, mas também a política e democracia na medida que a atividade do Estado é dirigida 

para a estabilidade e o crescimento do sistema econômico. A política assume um caráter 

negativo peculiar que busca eliminar as disfunções e evitar riscos que ameacem o sistema, não 

para objetivos práticos, mas solução de questões técnicas (HABERMAS, 1987). Sua teoria do 

agir comunicativo aponta para uma democracia comunicativa. Todos os sujeitos poderiam se 

interagir livre das regras do sistema burocrático. A racionalização no plano institucional só pode 

se perfazer num meio de interação verbalmente midiatizada com uma descompressão no 

domínio comunicativo (HABERMAS, 1987). 

Foucault, através do método genealógico inspirado em Nietzsche, analisa a moral de 

acordo com a história dos códigos, que remete ao positivismo. Os diferentes sistemas de regras, 

valores que vigoram numa determinada sociedade, as instâncias ou aparelhos de coerção que 

lhes dão vigência, e as formas tomadas por sua multiplicidade, suas divergências ou suas 

contradições. Também, a história da maneira pela qual os indivíduos são chamados a se 

constituir como sujeitos de conduta moral. As relações para consigo, reflexão sobre si, 

entendida como história das formas de subjetividade moral e das práticas de si. Essas morais 

são “orientadas para a ética e aquelas orientadas para o código” (FOUCAULT, 1984). 

 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa foi realizada na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

campus Poços de Caldas, especificamente, junto ao curso de Administração. O estudo foi de 

natureza quantitativa, do tipo exploratório e descritivo. Explora- tório porque, embora outros 

trabalhos dentro da instituição tenham abordado o tema da ética, essa pesquisa inova no estudo 

da percepção dos formandos acerca desse tema. Ainda, a pesquisa é descritiva por analisar um 

grupo específico, expondo suas características específicas e definindo correlações variáveis 

(VERGARA, 2016).  
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A população dos alunos formandos no curso de Administração, ou seja, que estavam 

cursando o oitavo e último período da graduação, era, na época da pesquisa, 51 alunos 

matriculados. Desse total, 48 responderam ao questionário, pois estavam presentes no momento 

da coleta. 

Os instrumentos utilizados foram um questionário estruturado e uma entrevista 

semiestruturada. No questionário, como padrão de resposta utilizou-se a escala de Likert, a qual 

é composta por um conjunto de afirmativas, e, partindo disto, pede-se para o respondente avaliar 

o seu grau de concordância em relação as afirmativas expostas no questionário (CUNHA, 

2007); (SILVA JÚNIOR; COSTA, 2014). Sendo que, no questionário utilizou-se de 12 

afirmativas e a escala foi composta de cinco opções, variando de concordo totalmente (1), 

concordo (2), indiferente (3), discordo (4) e discordo totalmente (5). A entrevista foi endereçada 

ao coordenador do curso de Administração da Universidade para compor a caracterização do 

setor. 

Após a coleta de dados, procedeu-se à sua análise e interpretação. Os dois processos 

estão relacionados. A análise tem como objetivo organizar e sumarizar os dados de forma tal 

que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para investigação. Já a 

interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, o que é feito 

mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos (GIL, 2019). 

 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

  

O Referente à história da filosofia, cuja abordagem se deu através de afirmações 

correspondentes aos conceitos de ética e os respectivos filósofos. Os resultados apresentados 

estão dispostos em valores percentuais e seguem abaixo: 
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Figura 1: resultados do questionário aplicado 

 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

Analisando os resultados da pesquisa, pode-se inferir grande anuência dos formandos à 

ética dos pensadores antigos, aos quais referem-se à primeira, segunda e terceira afirmações da 

Figura 1. Essa filosofia moral destaca a importância de se buscar uma constante reflexão. Os 

problemas sociais se transformam a cada dia e tornam-se cada vez mais complexos. Isso 

demanda uma capacidade de pensamento crítico, com base nas teorias científicas e na 

formulação de outras, para que se encontrem caminhos de liberdade e paz social. Para tudo isso, 

é necessário o desprendimento de preconceitos, pois, eles engessam a capacidade de lidar com 

os reais problemas e criam barreiras para sua transformação. Portanto, a fim da efetivação 

desses princípios é necessário a prática. As virtudes e o bem geral da sociedade será resultado 

de uma construção diária e conjunta de cada cidadão. 

Quanto à ética medieval a pesquisa mostra que grande parte dos formandos concordam 

com suas ideias, as quais referem-se à quarta afirmação da Figura 1. ao passo que boa parcela 

também se mostra indiferente. Os valores morais que se pautam em ideias do cristianismo 

tomam por base os ideais do amor, da solidariedade, voluntariedade. Apesar de a sociedade 

moderna ter se desprendido muito de dogmas e preceitos religiosos, os princípios destes ainda 

se mostram muito efetivos para a construção de boas relações sociais. 

Na modernidade, temos a quebra de paradigmas filosóficos os quais influenciaram 

fortemente os valores da sociedade e referem-se a este contexto a quinta, sexta, sétima, oitava, 

nona e décima afirmações da Figura 1. Num primeiro momento, há o paradigma da ciência. A 

racionalidade, o homem no centro de tudo se tornam a base do pensamento. O avanço 

Afirmação Concordo
Concordo 

Fortemente
Discordo

Discordo 

Totalmente
Indiferente

“A vida sem reflexão não vale a pena ser vivida”. (Sócrates) 50 31 2 2 15

“É preciso se desprender de preconceitos e hábitos adquiridos para alcançar as

virtudes.” (Platão)
43 35 19

“A virtude é alcançada pela prática”.( Aristóteles) 38 31 6 25

“As doutrinas do Cristianismo contribuem para ética.” (Santo Agostinho) 48 17 4 2 29

“A ciência e a razão são mais eficazes para a sociedade do que valores morais.

(Descartes)
2 4 48 8 38

“A razão é, ou deveria ser, apenas a escrava das paixões.” (Hume) 8 48 2 42

“Age somente de acordo com aquela máxima pela qual possas ao mesmo tempo

querer que ela se torne uma lei universal.” (Kant)
21 8 4 67

“Ame a si mesmo, em vez de amar o próximo como a si mesmo, e esse amor reflete

sobre o próximo.”( Nietzsche)
42 4 23 8 23

“O bem é aquilo que maximiza o benefício para a maioria em detrimento do mal para

a minoria.” (John Stuart Mill)
44 6 13 4 33

“As consequências das ações são mais importantes que os meios uma vez que eles, por

si só, não garantem o bom resultado.” (Max Weber)
44 2 21 4 29

“A comunicação e interação são importantes para a formação de valores

democraticamente.” (Habermas)
60 27 13

“A moral deve ser orientada para as relações, reflexão e subjetividade e não para

códigos.”(FoucauIt )
63 4 33
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tecnológico, as invenções, as indústrias, expansão do capitalismo moldam uma sociedade mais 

voltada à razão como técnica do que à razão para formulação de valores. Nesse contexto surge 

também o imperativo categórico, que tenta universalizar a moral e acaba por cristalizar valores 

favoráveis à sociedade burguesa. A ética pautada nesse paradigma, segundo a pesquisa, tem 

bastante discordância dos futuros administradores. Num segundo momento, no paradigma 

linguístico, surgem valores que se pautam pela realidade, pelo concreto, que consideram o 

dinamismo e complexidade da sociedade. A moral se volta aos fatos e consideram a vontade e 

paixões humanas. Apesar de deixar de lado a metafísica e ontologia tradicionais, dá ao homem 

mais responsabilidade, já que este não pode recorrer a seres divinos, outros mundos e 

eternidade. Nesse sentido, pode-se perceber como esse pensamento é o que influencia a ética 

contemporânea e, de acordo com a pesquisa, tem grande concordância dos entrevistados. No 

mais, cumpre frisar que nos dois paradigmas descritos acima, boa parcela dos formandos se 

mostrou indiferente, por isso, está faltando uma percepção mais apurada desses paradigmas tão 

importantes. 

Contemporaneamente, com base no segundo paradigma da modernidade, as grandes 

ideias quanto aos valores éticos referem-se a um processo amplo e democrático de 

comunicação, as quais referem-se à décima primeira e décima segunda afirmações da Figura 2. 

A sociedade, com o surgimento do capitalismo foi burocratizando os processos, relações e 

“tecnizou” o mundo. Nesse contexto surgiram pensamentos voltados à responsabilidade das 

ações. Não importa mais apenas os meios legais, é preciso pensar nas consequências das 

decisões. Os sujeitos ganham destaque, uma vez que são sujeitos de direitos e isso implica em 

tratamento humano e não apenas racional. Essas ideias partem da teoria crítica, a qual tem 

ampla aplicação para a formação de administradores. No ambiente organizacional é imperativo 

buscar a superação da racionalidade instrumental (lucro) - de predomínio da estrutura sobre os 

integrantes da organização -, e o estabelecimento de relações que considerem as potencialidades 

humanas (NETTO et al., 2016). Diante da pesquisa, é muito relevante perceber a grande 

concordância dos entrevistados à essas ideias contemporâneas. Isso demonstra um considerável 

dado que indica que os futuros administradores estão alinhados à principal necessidade ética da 

sociedade.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Diante dos dados obtidos constata-se que os formandos em Administração concordam 

com a ética que busca a constante reflexão. As doutrinas do Cristianismo também se mostram 

presentes na percepção dos formandos como influenciadoras das boas ações, mas também há 

um número considerável que é indiferente a essa ideia. 

Os formandos apresentaram discordância à corrente filosófica do racionalismo. 

Contudo, também discordam da corrente empirista de que as paixões e experiências devem estar 

acima da razão. 

O imperativo categórico, principal teoria de Kant, é indiferente na percepção dos 

pensamentos éticos pelos formandos. O pensamento de Nietzsche, que desconstrói os valores 

vigentes e busca os valores afirmativos da vida, apesar de não muito reiterado como outros, tem 

grande receptividade pelos futuros administradores como embasamento da ética. No mesmo 

sentido, a ética utilitarista encontra a concordância da maioria. 

Destaca-se a grande anuência dos formandos às ideias de pensadores que discutiram 

ideias que estão diretamente relacionadas aos paradigmas da sociedade contemporânea e, 

consequentemente, gerenciais. São eles Weber, Habermas e Foucault. Demonstrando a visão 

para a busca de organizações que se responsabilizam por seus atos, prezam por uma estrutura 

de relações e democracia em detrimento da preponderância de sistemas burocratizados, 

tecnicistas e legalistas. 

Portanto, em sentido amplo e que se correlaciona, as principais teorias éticas com maior 

concordância dos formandos correspondem aos pensadores: Max Weber, Habermas e Foucault. 

Elas se referem à ética da responsabilidade, em que as consequências das ações são 

fundamentais para o alcance de resultados justos e efetivos para a sociedade, à ideia de 

desburocratização. Consequentemente, a recuperação de interação em um sistema pautado pela 

racionalidade e uma moral orientada à ética, em que as relações, personalidade e subjetividades 

são essenciais para a formação de sujeitos morais. Essas ideias representam os principais 

problemas da sociedade atual e possuem percepção assentida dos formandos. 

Destaca-se que a presente pesquisa possui limitações de população, eis que a amostra 

de formandos é restrita para avaliação de diferentes currículos de cursos de gestão no país. 

Como sugestão para futuras pesquisas ressalta- se a ampliação de amostras no universo 

acadêmico bem como a análise de profissionais que já possuem experiência no mercado de 

trabalho na área de gestão e afins. 
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O FAZER CIENTÍFICO PARA ALÉM DO EXPERIMENTO 

 

MAKING SCIENCE BEYOND THE EXPERIMENT 

 

Rodolfo Victor Cancio Evangelista1 

 

Resumo: Uma pesquisa científica pode ser desenvolvida por diversas formas, a depender do 

que está sendo buscado. No entanto, ainda que através de diferentes áreas de estudo, as 

investigações possuem, geralmente, um caminho metodológico já definido, quando essas se 

baseiam nos fundamentos naturais. Nessa escrita, refletimos sobre as problemáticas que 

emergem através das bases epistemológicas das ciências modernas, investigando como o 

conhecimento constituído a partir da investigação dos fenômenos da natureza possibilitou uma 

via única para o desenvolvimento científico. Abordamos, também, acerca de eventuais 

fundamentos naturais que, mediante a separação fundamental entre sujeito e objeto, revelam 

uma base para o domínio da natureza.  Deste modo, o presente texto revela um questionamento 

sobre o fazer científico enquanto um modo de ser, no qual, o conhecimento se desloca de uma 

suposta neutralidade com o mundo, para encontrar na experiência sua base. 

Palavras-chave: Ciência. Método. Razão. Modernidade. 

 

Abstract: A scientific research can be developed in many ways, depending on what is being 

sought. However, even if through different areas of study, investigations usually have a 

methodological path already defined, when they are based on natural foundations. In this 

writing, we reflect on the problems that emerge through the epistemological foundations of 

modern science, investigating how the knowledge constituted from the investigation of the 

phenomena of nature enabled a unique path for scientific development. We also address 

possible natural foundations that, through the fundamental separation between subject and 

object, reveal a basis for the mastery of nature.  In this way, the present text reveals a 

questioning about the scientific making as a way of being, in which knowledge moves from a 

supposed neutrality with the world to find its basis in experience. 

Keywords: Science. Method. Reason. Modernity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Usualmente quando falamos sobre conhecimento, escolhemos alguma base em que 

podemos utilizar de apoio. Mesmo nas conversas rotineiras do dia-a-dia em que metodologias 

científicas não são aplicadas como parâmetros para a resolução de uma problemática, algum 

fundamento é anunciado como justificativa. É fácil ouvirmos em algumas situações do 

cotidiano, como uma conversa informal entre amigos, ou mesmo em um espaço de interação 

social com pessoas não tão conhecidas, como em um salão de beleza, os argumentos tais como: 

eu vi!; eu escutei...; alguém me contou.; tem em um vídeo, etc! 

Ao abordarmos o conhecimento para além das fronteiras científicas, podemos perceber 

que ele está enraizado em nossa relação com o mundo, se apresentando como modo de nossa 

própria experiência. No entanto, através das ciências modernas o conhecimento foi submetido 

a uma metodologia específica. Deste modo, passou-se a entender, então, que para uma área de 

estudo ser aprovada enquanto um conhecimento verdadeiro, essa deveria estar submetida aos 

fundamentos naturais. 

 Podemos perceber através da base epistemológica das ciências modernas que o 

conhecimento se desvela separado mundo, a partir de leis imutáveis, que devem ser utilizadas 

como explicação para os fenômenos da natureza. Entretanto, essa separação que é a base para 

ideia de neutralidade científica, se sustenta quando questionamos o conhecimento a partir das 

vivências?    

  A ideia do conhecimento enquanto modo de ser-no-mundo, deslocado das 

metodologias científicas, é apresentada por Heidegger (2015) em “Ser e Tempo”, por meio de 

uma ontologia fundamental. Na analítica existencial heideggeriana o conhecimento, enquanto 

compreensão, não se desvela através de procedimentos rigorosos de validações hipotéticas. De 

acordo com Gorner (2007, p. 94), podemos perceber que no pensamento de Heidegger a 

“Verstehen (compreensão) é um modo básico do ser do Dasein. Ele não é uma faculdade que o 

Dasein tem juntamente com outras faculdades, mas o modo fundamental no qual o Dasein é.”   

Esse movimento heideggeriano de deslocamento do conhecimento da condicionalidade 

científica, apresenta uma expressão filosófica que se opõe aos princípios das ciências modernas. 

Nesse sentido, a analítica existencial de Heidegger nos apresenta uma possibilidade de 

refletirmos sobre o conhecimento a partir de um fazer científico edificado na experiência. No 

entanto, para podermos adentrar essa questão, que desvela o conhecimento como modo de ser-
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no-mundo, a partir da compreensão, é necessário nos atentarmos a trajetória moderna do 

conhecimento. 

 

 

2 CASTELOS DE AREIA 

 

Quando pretendemos indagar sobre o fazer científico é preciso considerar que, o que 

emerge enquanto abertura para a possibilidade de questionar, é a experiência. Para tanto, não 

se apresenta como objetivo dessa escrita, apontar uma explicação sobre a causa de nosso 

problema. O avanço técnico-científico normalizado enquanto uma orientação de nossa 

sociedade atual, revela uma base epistemológica construída historicamente e, de acordo com 

Bergson (1989), a partir da busca pelo alcance de um sistema absoluto do conhecimento. 

A própria palavra “ciência” apresenta um problema imediato. A Ciência como o que 

conhecemos vulgarmente hoje, capaz de realizar várias transformações, está enraizada na 

Modernidade, enquanto deslocamento da ideia do sagrado, para realização do pensar a partir 

da razão humana. Nesse sentido, Dilthey (2010) nos apresenta que entre filosofia e ciência se 

desvela um elo histórico, a busca do saber absoluto. A trajetória do conhecimento europeu, que 

se desprende da teologia medieval e encontra no cogito sua única fonte, possibilitou que as 

ciências modernas se consolidassem enquanto base única para o conhecimento.   

As transformações dos séculos XVI e XVII trouxeram os ares dos novos tempos através 

do nascimento do sujeito moderno. Diferentemente da Grécia Antiga, que não apresentava 

limites para o saber e da teologia medieval, cuja centralidade do conhecimento estava em Deus, 

a nova época da razão não precisava de algo para além da realidade positiva. Tudo já se 

apresentava enquanto objeto para uma racionalidade.  

 

No século XVIII, não tinha o sentido exclusivo que a ela vinculamos, quando 

distinguimos a filosofia da ciência. Insistimos, em todo caso, que também é 

ciência; mas ainda, a rainha das ciências. Filosofia não significa outra coisa 

que “ciência”. Porém não se entendia por ciência, naquela época, unicamente 

a investigação que está baseada no conceito moderno de método, isto é, que 

maneja a matemática e a medição, mas também se incluíam sob este termo 

todos os conhecimentos objetivos e os conhecimentos da verdade, na medida 

em que não fossem adquiridos através do processo anônimo do trabalho 

empírico-científico.  (GADAMER, p. 57-58, 1983) . 

 

 Os trabalhos que marcam as raízes de um pensamento objetivo, que prometia muitos 

frutos, apresentavam as obras de Galileu e Newton como manifestações de uma nova forma de 

ver o mundo. No entanto, talvez tenha sido a partir da obra cartesiana, que apresentou 
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sistematicamente através de uma dúvida basilar, o cogito em sua formulação epistemológica. 

De acordo com Mayos (1993, p.3) “Descartes idealizou um sujeito para fundamentar a nova 

ciência e, assim, deparou-se com uma nova metafísica. ” 

O desenvolvimento da ciência moderna é marcado por um conhecimento objetivo, cujas 

marcas evidenciam a busca por fundamentos universais. Assim, por meio do amparo 

matemático era possível alcançar explicações verdadeiras sobre a realidade. O sujeito moderno 

estava separado do mundo através da razão. A natureza se apresentava como fonte desse 

conhecimento, o que possibilitava através da razão, conhecer os fenômenos naturais e suas leis 

gerais. Mas, não somente isso.  

Esse conhecimento objetivo, alicerçado em uma separação epistemológica entre res 

cogitans e res extensa possibilitou uma transformação e domínio da natureza de modo 

ampliado. Cairíamos em um grande malgrado, ao estabelecer o nascimento da técnica na 

Modernidade (HEIDEGGER, 2007), mas, seria ingênuo não questionarmos a técnica moderna 

enquanto abertura de possibilidades a partir de um conhecimento capaz de transformar a 

natureza e nosso modo de ser-no-mundo.  

 

A experimentação científica constitui por si mesma uma técnica de 

manipulação (“uma manip”) e o desenvolvimento das ciências experimentais 

desenvolve os poderes manipuladores da ciência sobre as coisas físicas e os 

seres vivos. Este favorece o desenvolvimento das técnicas, que remete a novos 

modos de experimentação e de observação, como os aceleradores de partículas 

e os radiotelescópios que permitem novos desenvolvimentos do conhecimento 

científico. Assim, a potencialidade de manipulação não está fora da ciência, 

mas no caráter, que se tornou inseparável, do processo científico —» técnico. 

O método experimental é um método de manipulação, que necessita cada vez 

mais de técnicas, que permitem cada vez mais manipulações. (MORIN, 2005, 

p.19). 

 

A divisão entre sujeito e objeto apresentava sistematicamente o alicerce das ciências 

modernas. Todavia, embates sobre qual seria o verdadeiro método do conhecimento emergiram. 

As disputas entre empiristas e racionalistas que desvelavam o contexto das formulações 

kantianas sobre a filosofia transcendental, manifestavam modos de acesso, ora sobre a premissa 

dos sentidos, ora partindo da racionalidade como caminho único para o alcance de um 

conhecimento absoluto.  

Por mais que houvesse uma divergência estrutural, a base natural para o conhecimento 

se mantinha a intacta, a separação entre res extensa e res cogitans, que apresenta a matéria 

enquanto o que está externo ao cogito, permanece a mesma. Nem mesmo a grande revolução 
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copernicana da filosofia feita por Kant conseguiu atravessá-la. Pelo contrário, tornou-a mais 

sólida. 

Com a instauração de um alicerce epistemológico único, as ciências modernas 

conseguiram fragmentar o conhecimento em diferentes áreas de estudo. Esse processo de 

emancipação das ciências particulares passava por uma submissão epistemológica aos 

fundamentos naturais. Deste modo, o desenvolvimento de uma ciência, independentemente de 

qual fosse seu objeto de estudo, deveria estar ancorada em um desenvolvimento objetivo como 

caminho para sua produção.  

Quando Dilthey (2010) propõe uma distinção entre ciências do espírito e ciências da 

natureza, seu objetivo principal está em possibilitar uma independência ao desenvolvimento 

das ciências voltadas à compreensão da vida. Para o autor alemão do século XIX, as ciências 

modernas submeteram o conhecimento a um processo que reduzia a realidade objetiva em 

fenômenos da natureza.  

Sua investigação se faz a partir de um reducionismo da realidade que permite 

quantificar, matematizar e mensurar o que se analisa. No entanto, quando essa metodologia é 

aplicada aos fenômenos humanos, um limite é descoberto. O que vale para o objeto externo em 

termos de leis gerais, da mecânica do movimento, da relação causal entre os fatores, não oferece 

às ciências do espírito o mesmo sustento. Pois, não é possível explicar a vida, mas tão somente 

compreendê-la em partes.  

A grande ciência moderna capaz de transformar a natureza colocou o sujeito em um 

novo lugar. Até mesmo a organização da sociedade europeia refletia a face de um novo homem 

europeu, pois, ao determinar a razão como alicerce principal do pensamento humano, deixava 

a barbárie restrita às colônias. Nesse sentido, o estado moderno manifesta a organização social 

pautada no indivíduo como possuidor de direitos e capaz de elaborar leis através de associações 

coletivas, das quais suas decisões representam a vontade de um grupo.  

A humanidade adquire na Modernidade uma nova potência através da ciência. A 

sociedade civil europeia do final do século XIX talvez reproduzisse o auge das possibilidades 

de um sujeito moderno, que conseguiu através da ciência, dominar a natureza e criar diferentes 

máquinas, transformando ainda mais o mundo. 

 

A ciência parecia, finalmente, o único lugar de certeza, de verdade certa, em 

relação ao mundo dos mitos, das ideias filosóficas, das crenças religiosas, das 

opiniões. A verdade da ciência parecia indubitável, visto que se baseava em 

verificações, em confirmações, numa multiplicação de observações, que 

confirmavam sempre os mesmos dados. Nessa base, constituindo uma teoria 
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científica uma construção lógica, e a coerência lógica parecendo refletir a 

própria coerência do universo, a ciência não podia deixar de ser verdade. 

Porém, já se podia perguntar como é que (como dissera Whitehead) a ciência 

é muito mais mutável do que a teologia. (MORIN, 2005, p.148). 

 

A chegada do século XX traz duas grandes guerras que transformaram a história da 

Europa e do mundo. De todo sofrimento e destruição advindos das mortes em escalas 

assustadoras, em razão do desentendimento de animais da mesma espécie, talvez a questão mais 

marcante surgisse em razão do arremesso de um objeto no desfecho da Segunda Guerra 

Mundial. Quando a bomba nuclear foi lançada pela primeira vez sobre território japonês uma 

dúvida pairou entre o sangue derramado: o que a ciência pode proporcionar? 

 

 

3 ONDE ESTÁ A CIÊNCIA 

 

Diante das questões que cercam a ciência e seu desenvolvimento, podemos pensar o 

fazer científico para além das teorias. Deste modo, o que queremos indagar é o movimento do 

pesquisar, do investigar, do seguir procedimentos rigorosos que acontecem na experiência. 

Distante de uma neutralidade, nossa questão se volta para ciência enquanto um movimento que 

implica uma situacionalidade. Diferente das teorias e das regras gerais da ciência, o fazer 

científico é localizado, possui carne, interesses, lugar, cor e objetivos.  

Esse “fazer” se desvela enquanto um movimento existencial, um modo de ser em que 

se pesquisa cientificamente sobre algo. Deste modo, se desloca a ideia de conhecimento de uma 

mera abstração racional de leis imutáveis, no qual o sujeito não está implicado. No entanto, 

podemos perceber que o conhecimento objetivo, que possui uma utilidade técnica explícita, em 

razão de uma neutralidade científica, encobre essa relação entre conhecimento e mundo.  

Quando retornamos “às coisas mesmas” (HUSSERL, 2020) percebemos que a experiência 

a qual estamos lançados, nos apresenta a todo momento uma situação em que, consciência e 

mundo não podem ser separados. Essa condição revela uma correlação presente, onde os 

fenômenos se manifestam de modo experiencial, e não determinados objetivamente por leis 

imutáveis. Destarte, o que queremos apontar enquanto conhecimento não é a racionalização do 

objeto, mas, tendo como base a apreciação ontológica heideggeriana (HEIDEGGER, 2015), a 

própria condição existencial que manifesta o compreender.  
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Como ressituar então o problema do saber? Percebe-se que o paradigma que 

sustém o nosso conhecimento científico é incapaz de responder, visto que a 

ciência se baseou na exclusão do sujeito. É certo que o sujeito existe pelo 

modo que tem de filtrar as mensagens do mundo exterior, enquanto ser que 

tem o cérebro inscrito numa cultura, numa sociedade dada. Em nossas 

observações mais objetivas entra sempre um componente subjetivo. (MORIN, 

2005, p. 136-137). 

 

O método científico tradicional revela um encobrimento de seu próprio 

desenvolvimento ao se colocar enquanto uma representação objetiva da realidade de forma 

neutra. Assim, é capaz de apresentar uma ilusão em torno do método em sua suposta 

neutralidade. Pode parecer que as ciências modernas são áreas de estudo naturalmente prontas, 

que se encontram fechadas em suas próprias possibilidades objetivas. Os conceitos parecem 

não ter lugar e nem tempo, como se estivessem longe da realidade cotidiana.  

No entanto, mesmo esse conhecimento objetivo que constrói seus castelos através da 

separação entre sujeito e objeto, possui também suas marcas. Por mais absoluto que se apresente 

uma teoria em razão de suas verificações e demonstrações, essa não pode se separar da 

experiência. Portanto, no desenvolvimento de qualquer modo de conhecimento estão presentes, 

mesmo que de modo encoberto, suas raízes geográficas, seus interesses políticos, as 

características físicas de seus atores e as influências de seu tempo histórico. 

 

 

4 CUIDADO COM A BARRAGEM 

  

As ciências modernas possibilitaram uma grande transformação social através do 

domínio da natureza. Entretanto, esse sujeito moderno que surgiu separado do mundo, 

possuidor de uma capacidade racional que lhe destaca de todas as outras coisas presentes, viu 

que o seu próprio conhecimento, não somente lhe presenteou com o progresso. As marcas 

deixadas pela ciência na trajetória humana na Terra, expõe uma correlação entre o avanço 

técnico e o capitalismo, que deságua em um sentimento geral de crise, que segundo Marandola 

JR. (2021, p. 29), “duas estão em destaque: a crise do pensamento, como crise do sujeito, e a 

crise ambiental, como crise de civilização.”   

Se a separação entre sujeito e objeto for mantida como alicerce do pensamento 

científico, é totalmente compreensível que os desastres acontecidos a partir de atividades 

técnicas sejam “perdoados” sob a justificativa que a ciência é neutra em relação aos 

acontecimentos da experiência. Entretanto, como em “Eichmann em Jerusálem” de Arendt 
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(2013), a suposta neutralidade da Ciência não lhe retira as responsabilidades de seus feitos, 

sendo eles bons ou ruins.   

Não é preciso ir tão longe até as bombas atômicas jogadas em Hiroshima e Nagasaki em 

1945, para compreendermos que o conhecimento científico não está externo ao sujeito. Através 

dos desastres em Mariana, no ano de 2015, e na cidade de Brumadinho, em 2019, ambos em 

Minas Gerais e relacionados diretamente às atividades de mineração, podemos perceber, nesses 

casos da forma mais dolorosa possível, que o conhecimento está enraizado na experiência. 

Separar o conhecimento técnico que permite a extração de um mineral, dos desastres ambientais 

e existenciais que podem advir dessa atividade, é possível somente na teoria.  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio de uma base dicotômica entre sujeito e objeto, as ciências modernas oferecem 

ao avanço técnico-industrial uma fonte inesgotável para a resolução de problemas e projeções 

de novos inventos. A produção de objetos que servem ao uso dos consumidores possibilita que 

as grandes corporações avancem em suas atividades, ampliando o poder através de um mercado 

economicamente globalizado. Deste modo, não há possibilidade de se separar o progresso 

técnico da sociedade, do avanço do capitalismo. A sociedade se move em uma imensa dança 

desordenada, da qual muitas vezes temos a falsa sensação que sabemos exatamente como 

acontece a coreografia. No entanto, somos dançarinos antes de qualquer coisa.   

Manipulando a natureza enquanto objeto para qualquer fim, podemos pensar que as leis 

imutáveis naturais sejam mesmo a base da realidade. No entanto, descendo do salto que a 

ciência moderna nos presenteou, é possível perceber que não somos infinitos e, por mais que 

nossas invenções possam tornar o mundo ainda mais prático, elas também apresentam a 

destruição, diretamente ou não da existência.  

Na experiência se encontra atravessado tudo aquilo que permeia nossas possibilidades. 

O fazer científico é um mover em torno de um pesquisar, de um testar, de um indagar sobre. 

Por mais que o método tradicional da ciência nos apresente uma via de acesso objetiva ao 

conhecimento, revelando os fundamentos naturais como um caminho totalmente neutro, em 

que o que pesquisado não tem relação com o pesquisador, podemos perceber que a ciência não 

se faz separada da realidade vivenciada.  

Encarar a Ciência como a única tradução verdadeira da realidade, impõe a nós uma 

fictícia distância como o mundo, e esse descuido por ser trágico. Enquanto o conhecimento 
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científico for visto como extramundano, que está guardado em caixas celestes, independentes 

de toda condição humana, a própria experiência se mantém encoberta. No atravessamento entre 

conhecimento e experiência, percebemos que os objetos não se apresentam separados do 

sujeito, nem mesmo o sujeito do objeto.  
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O CONCEITO DE TRANSVALORAÇÃO: UMA CONCEPÇÃO 

DA MORAL SEGUNDO NIETZSCHE 

 

THE CONCEPT OF TRANSVALUATION: A PERCEPTION OF 

MORALITY ACCORDING TO NIETZSCHE 

 

Brendo Waleu Silva1 

 

Resumo: O presente projeto de pesquisa visa apresentar tópicos para uma futura construção de 

trabalho de conclusão de curso. O tema central que norteia tal trabalho é a questão da 

transvaloração de valores segundo o filósofo alemão Friederich Nietzsche. O homem com o 

tempo perdeu sua essência e acabou se tornando um ser de rebanho, buscando sempre fazer 

somente o que lhe agrada ou o que lhe faz de melhor, não tendo uma busca concreta de suas 

verdades ou autoridade de si próprio, além de haver uma perda de sua identidade e por vezes 

ter em si um grande vazio existencial, por sempre achar que precisa de mais para se satisfazer. 

Para que seja feita uma busca verdadeira de si, se faz necessário uma desconstrução do ser para 

que depois haja uma reconstrução do mesmo, mostrando qual a necessidade de se ter esta 

liberdade de si e dos outros, para que não se viva em uma sociedade que sofre por erros 

coletivos. 

Palavras-chave: Autoconhecimento. Homem. Moral. Ubermensch. Valores. 

 

Abstract: The present research project aims to present topics for a future course conclusion 

work. The central theme that guides this work is the issue of the transvaluation of values 

according to the German philosopher Friederich Nietzsche. Over time, man has lost his essence 

and ended up becoming a herd being, always trying to do only what pleases him or what he 

does best, not having a concrete search for his truths or authority of himself, besides having a 

loss of his identity and sometimes having a great existential emptiness, because he always 

thinks he needs more to satisfy himself. In order for a true search for oneself to be made, a 

deconstruction of the self is necessary, so that afterwards, there can be a reconstruction of the 

self, showing the need to have this freedom from oneself and from others, so that one does not 

live in a society that suffers from collective errors. 

Keywords: Self-Knowledge. Man. Moral. Ubermensch. Values. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Perante diversos questionamentos, levantados ao longo de todo o curso de Filosofia, 

neste projeto de pesquisa pretende-se apresentar a problemática expressa na questão ‘o que é o 

homem?’, bem como sua concepção de moral e aceitação da mesma no processo de 

hominização. Para tanto, tomaremos a crítica tecida por Friedrich Nietzsche a respeito do tema. 

Nietzsche, nasceu em Röcken, na Alemanha, no ano de 1844. Ele teve sua primeira 

formação em filologia, estudo da linguagem em fontes históricas escritas, literatura, história e 

linguística. Foi através de tais pesquisas e leituras que se apaixona pela filosofia, tendo grandes 

influências do pensamento de Schopenhauer e da música de Wagner, com os quais rompe na 

idade madura de sua produção intelectual. Foi considerado um filósofo da suspeita, além de ter 

sido grande crítico dos filósofos passado e profeta do futuro anunciando, conforme afirma em 

suas obras, e do homem que estava por vir. 

Em muitas de suas obras, ele faz uma grande crítica a Sócrates e Platão, por não acreditar 

no que eles defendiam, chegando a chamá-los de “sintomas de decadência, os instrumentos da 

dissolução grega, os pseudogregos, os antigregos”. (REALE, 2005, p. 7). Além da crítica aos 

filósofos, Nietzsche tentou apresentar aos homens a necessidade de se auto superar, a 

necessidade de buscar em si o verdadeiro sentido da vida, e não fora de si, sobretudo em um 

mundo ideal. 

Neste projeto de pesquisa apresentaremos o que se quer elaborar no trabalho de 

conclusão de curso, tendo como norte principal o conceito de transvaloração de todos os 

valores, insistindo na necessidade de um conhecimento de si, por parte do homem, 

conhecimento este que possibilita a supressão da moral e o estabelecimento de um novo jogo 

de valores, pautados, por sua vez, na vida concreta e não abstrata. 

 

 

2 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

Na atual conjuntura, nota-se que o homem, ser dotado de inteligência e liberdade, tem 

experimentado um grande declínio em seu processo de construção existencial, tal fato se dá 

devido ao uso excessivo das redes sociais, que muitas vezes trazem consigo fatos não verídicos 

que leva o homem a acreditar no que vê e não tem o interesse em realizar um melhor 

aprofundamento naquilo. Outra questão a ser analisada neste declínio do homem vem de 

encontro com o vazio existencial, ligado à sua falta de interesse em viver de forma bem vivida 
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diante do que tem ao seu redor, mas muitas vezes vive-se apenas para cumprir suas necessidades 

básica, podendo também, ser ligada ao uso excessivo das redes sociais, tornando-o assim um 

mero ser no mundo. É preciso que o sujeito tome as rédeas de sua vida, superando-se a cada dia 

e indo em busca de sua verdadeira felicidade, a fim de poder viver da forma que lhe agrada. 

O filósofo Friedrich Nietzsche, de origem alemã, em suas obras, buscou compreender 

em que medida, na história, a cultura em geral elaborou valores e quais as condições para tanto. 

Entre outros postulados nietzschianos, encontra-se a afirmação de que o homem se tornou um 

ser dominado, seja pela política (noção de Estado moderno), religião (sobretudo a que se 

constituiu sobre os valores sacerdotais judaico-cristãos) dentre outros. Na sua obra Assim falava 

Zaratustra, o filósofo vai alegar que: “O homem é uma corda, atada entre o animal e o super-

homem – uma corda sobre um abismo. (...) Grande, no homem, é ser uma ponte e não um 

objetivo: o que pode ser amado, no homem, é ser ele uma passagem e um declínio”. 

(NIETZSCHE, 2011, p.14). Diante do exposto, percebemos a necessidade de verdadeiramente 

acharmos a resposta para a questão “O que é o homem?”, tendo assim uma melhor clareza da 

realidade que abarca toda a sociedade. 

Para que se consiga chegar a tal conclusão, se faz necessária uma desconstrução das 

condições em que o homem se estabeleceu. O projeto que Nietzsche propõe é da transvaloração 

dos valores, de modo que estes sejam fundados na vida e na saúde, permitindo o alcance do que 

ele chama de Ubermensch2. 

Esta pesquisa pretende, por meio de obras e conceitos do renomado filósofo Friedrich 

Wilhelm Nietzsche, realizar uma transvaloração dos valores. Pois, sendo verdadeiramente um 

ser moral que detêm em suas mãos o poder, o homem é dotado de capacidades de 

autossuperação. Para tanto, um estudo será realizado a partir de suas obras e também de 

comentadores que têm a contribuir para tal tema. 

 

 

3 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Ao se deparar com a realidade humana do século XXI, é notório a perda de valores 

morais e éticos que a sociedade vem sofrendo, uma vez que as pessoas têm agido por impulsos, 

sem se preocuparem com o impacto que podem causar ao seu redor. 

                                                           
2 Há uma certa contrariedade na tradução de tal palavra de origem alemã, alguns vão preferir usar o termo ‘além-

do-homem’; ‘Super-homem’ ou ‘ultra-humano’, por vezes, utilizaremos nesta pesquisa a palavra em sua língua 

original ou por vezes ‘além-do-homem’, a fim de manter um padrão na conceituação do mesmo. 
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O principal objetivo da filosofia é a problemática do sujeito, uma vez que este vai a cada 

dia voltando para dentro da caverna. O homem, sendo o principal sujeito de sua formação, 

identificação e modo de viver, é sempre retomado nas filosofias, sejam medievais, modernas 

ou contemporâneas, a fim de se ter uma valorização e uma melhor construção de seu todo social. 

Diante de tais apontamentos, pretende-se com este trabalho achar possíveis respostas 

para argumentos que giram em torno do homem, por exemplo: 

O que vem a ser o homem? Este ser é realmente um “ser moral”? Em que parte da 

história da humanidade o homem, sendo esse sujeito moral, passou a ser como um “rebanho”, 

que vive atrás de algo ou conduzido por alguém? Por que o homem, ser dotado de inteligência, 

vive com cabresto, sendo conduzido por outro para buscar aquilo que não lhe agrada para 

agradar o próximo? 

Diante de tal cenário, qual será o rumo que o homem tende a tomar, qual a necessidade 

de convergência para que ele passe a ser verdadeiramente um ser absoluto, ser que sabe viver 

sem ter que querer agradar o próximo, mas buscar se autorrealizar. Uma vez que o homem 

retrocedeu em seu processo moral ético, precisa voltar, mas por onde começar? Qual a 

importância necessária para que haja este retrocesso? 

Essas são questões que se pretende responder ao longo da pesquisa e realização do 

trabalho de conclusão de curso. 

 

 

4 HIPÓTESES 

  

A partir das questões levantadas anteriormente e também tendo por base a referência 

bibliográfica utilizada na elaboração deste projeto, desenvolveu-se as hipóteses de pesquisa a 

seguir, que serão confirmadas, se corretas, e revisadas e reelaboradas, caso improcedentes: 

 

a) Moral deriva-se do latim mos, costume, segundo Dicionário de Filosofia, “posto que se 

refere aos costumes, (...), costumamos chamar esta parte da filosofia, filosofia dos 

costumes, mas convém enriquecer a língua latina e denomina-la moral” (CÍCERO apud 

MORA, 2001, p. 2011). Frente a este levantamento via dicionário filosófico, buscar-se-

á melhores compreensões acerca de tal aspecto, bem como a interpretação que o próprio 

Nietzsche irá apresentar.   
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b) Tomando como foco, ‘o que é o homem?’, será feita uma investigação acerca de tal 

prerrogativa, afim de compreender melhor o que ele é, bem como no que pode tornar a 

ser, conforme o filosofo em voga tanto apresenta. 

c) Além de uma tentativa de descoberta acerca da questão do homem, será avaliado 

também se ele é realmente sujeito de valor através da transvaloração de valores que 

Nietzsche vai nos apresentar em seus trabalhos, respondendo assim as provocações 

levantadas no capítulo anterior. 

 

 

5 OBJETIVOS  

 

5.1 Objetivo geral 

 

Apresentar o modo pelo qual Nietzsche estabelece a moral e seu desenvolvimento, bem 

como o processo de hominização que se estabelece a partir deste.  

 

5.2 Objetivos específicos  

 

Objetivos específicos podem ser elencados em três pontos: 

a) delimitar o fundamento teórico da compreensão nietzschiana sobre moral; 

b) indicar o modo pelo qual a moral se estabeleceu a partir de condições bem delineadas; 

c) apresentar o impacto deste delineamento na constituição do homem em seu processo 

civilizatório ou de hominização.  

 

 

6 ROTEIRO TEMÁTICO PROVISÓRIO 

 

Este projeto de pesquisa é a elaboração da estrutura de um trabalho de conclusão de 

curso que investigará os seguintes temas: 

a) Vontade de potência, visando trabalhar o conceito que Nietzsche vai alegar em seus 

tratados, de modo especial a tipologia do fraco e forte atrelada ao conceito de vontade 

de potência. 
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b) O Ressentimento, buscando desenvolver escritos através da obra de Oswaldo Giacoia 

Junior3, na qual o autor vai se apoiar no livro Genealogia da Moral de Nietzsche para 

construir seu pensamento. 

c) E por fim, será realizado uma pesquisa a respeito do projeto de transvaloração dos 

valores em Nietzsche: comporta dois momentos: a) pars destruens – o conceito da morte 

de Deus; b) pars construens – além-homem (Übermensch – além do homem). 

 

 

7 JUSTIFICATIVA 

 

É de conhecimento de todos, que a humanidade atual, tem buscando sua autodestruição, 

devido as suas ações e impulsos compulsivos. Mediante tais questões e perante uma sociedade 

sofrida, que tem se baseado apenas em dados que muitas vezes não condizem com a verdade, 

busca-se neste projeto aproximar o homem para si próprio e fazer com que este ser tome as 

rédeas de sua vida e consiga viver verdadeiramente conforme lhe é proposto. 

A função da filosofia é ir muito mais além de uma redescoberta do homem, mas sim 

uma verdadeira descoberta, pois, este ser se perdeu conforme o tempo foi passando. Ela, a 

filosofia, tem por principal característica buscar nas raízes de deriva problema e trazer possíveis 

soluções ou conclusões para os mesmos, pois estamos sempre em processo de construção. 

Jasper em seu livro vai afirmar que: 

 

A filosofia é o pensamento no qual torno-me íntimo do Ser mesmo por meio 

da ação interior, é o pensamento no qual torno-me eu mesmo. Ela é, em outras 

palavras, o pensamento que prepara o lançar-se na Transcendência, recorda-

o, e até, num instante sublime, o produz, à medida que é atividade de todo 

homem no seu pensar. (MORRA apud JASPERS, 2001, p. 11) 

 

Diante deste pensar filosófico, o homem com o tempo perdeu completamente a noção 

de quem é ou da potência que tem em si mesmo, deixando por vezes a razão falar mais alto que 

                                                           
3 Oswaldo Giacoia Junior “Professor Titular do Departamento de Filosofia da Unicamp desde 2013. Professor do 

Programa de Pós Graduação em Filosofia da PUCPR desde 2020. Graduado em Filosofia pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (1976), em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 

(1976). Mestre em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1983) e Doutor em Filosofia pela 

Freie Universität Berlin (1988). Pós doutorado pela Freie Universität Berlin (93-94), Viena (97-98) e Lecce (2005-

2006). Sua pesquisa concentra-se na área de Filosofia Moderna e Contemporânea, com ênfase em História da 

Filosofia, Ética e Filosofia do Direito, ocupando-se de temas como: teoria da cultura, ética pura e aplicada, filosofia 

do direito, filosofia social, política e da história, filosofia clássica francesa e alemã, especialmente com as obras 

de Augusto Comte, Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche”. Disponível em: 

<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do>. Acesso em: 04 out. 2021. 
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qualquer outra ciência. Assim com este levantamento de que o seu pensar é mais importante 

que tudo que há a sua frente, caímos na questão que Nietzsche vai apresentar em uma de suas 

obras, a morte de Deus. Frente a está polêmica buscaremos compreender qual o real motivo 

que o filósofo levantou, tentando compreender se realmente ele diz isso devido o rumo que a 

humanidade, conforme vai nos afirmar Reale: “Pouco a pouco, por diversas razões, a civilização 

ocidental foi se afastando de Deus: foi assim que o matou. (...) eliminando-se todos os valores 

que serviram de fundamento para nossa vida (...) perde-se qualquer ponto de referência” 

(REALE, 2005 p. 10). 

Frente a este problema, e na busca da compreensão de valores, na qual Nietzsche vai 

trabalhar em seus tratados, analisaremos os reais motivos da perca de valores do homem e 

mostrar-se-á, se possível, a conversão necessária que o precisa ser feita.   

 

 

8 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Ao realizar uma abordagem relacionada ao tema e os objetivos do trabalho de conclusão 

de curso a ser desenvolvido, procurou-se realizar um levantamento bibliográfico das principais 

obras publicadas sobre o tema, e também as que serão acrescentadas posteriormente a consultas. 

A obra, Genealogia da Moral, de Nietzsche, traz em si, pontos das origens dos conceitos 

sobre os valores morais. O filósofo busca uma inversão de tais valores devido a sua inversão 

que se deu com as influências dos tempos. Diante de tais questões, sua obra buscará 

compreender a fundo a conceituação do que é bom. 

Desde de muito tempo tem havido uma busca incansável do que vem a ser homem, 

pergunta está que muitos tentaram responder, mas sem haver sucesso. Nietzsche na sua época 

teve por influência alguns psicólogos ingleses, mas o que não o levou a nenhum resultado, 

fazendo uma busca da origem do bem e do mal. O filósofo busca uma resposta verdadeira e de 

forma imparcial, conforme ele diz em seus primeiros escritos do tratado:  

 
(...) desejo de coração que se dê precisamente o oposto – que esses 

pesquisadores e microscopistas da ama sejam na verdade criaturas valentes, 

magnânimas e orgulhosas, que saibam manter em xeque seu coração e sua dor, 

e que se tenham cultivado a ponto de sacrificar qualquer desejo à verdade, a 

toda verdade, até mesmo à verdade chá, acre, feia, repulsiva, amoral, acristã... 

Porque existem tais verdades. (NIETZSCHE, 1998, p. 18) 
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O intuito de Nietzsche, contudo, é a construção de uma História da Moral. Tal obra é 

um parecer que irá mover todo o pensamento do filósofo. A mesma apresenta um início que vai 

afirmar a perda de um referencial meramente teórico (Deus), mas que afirma uma diferenciação 

nas forças ativas e forças reativas. O filósofo vai apresentar um corte entre metafísica e 

cristianismo 

A conceptualização de bom e mau, origina-se na divisão de classes sociais, e tem seu 

ressurgimento no pensamento do homem como ser dominante. Para o filósofo a explicação 

deste é falha, mas sensata e psicológica. 

Nietzsche vai dizer que o ressentimento não é apenas uma possibilidade individual de 

lidar com suas falhas, fracasso, revés de destino, mas também uma força, um princípio 

interpretativo que regula os corpos interiores de nossa tradição judaico-cristã. 

A partir desta perspectiva, será utilizada a obra Ressentimento, de Oswaldo Giacoia 

Junior, comentador renomado do filósofo. Onde o autor irá trabalhar questões já levantadas no 

centro de Genealogia da moral.  

Além desta obra ainda será utilizada outras do filósofo em voga, além de comentadores 

e artigos e monografias que serão lidas com o decorrer da pesquisa. 

 

 

9 METODOLOGIA 

 

A partir do tema proposto e os objetivos que se almeja com o trabalho de conclusão de 

curso, será feita uma pesquisa bibliográfica sobre o conceito da moral no pensamento de 

Friedrich Nietzsche. O referencial teórico que será utilizado encontra-se nas referências 

bibliográficas, além de outras que ainda serão acessadas e adquiridas. 

 Realizar-se-á um levantamento das abordagens existentes, procurando delimitar pontos 

conciliatórios e divergentes, chegando-se a uma síntese do tema em questão. Tratando-se de 

uma pesquisa bibliográfica em um trabalho interdisciplinar, podendo delimitá-lo em 

antropologia, ontologia histórica e alguns acenos éticos, será enfatizado um tratamento 

qualitativo dos dados encontrados, fundamentando-se no pensamento nietzschiano. 

 Para isso, serão utilizados métodos de leitura, fichamento, resumo e comparação de 

autores. Posteriormente a estes trabalhos, terá início a redação do trabalho de conclusão de 

curso de revisão bibliográfica, constantemente supervisionado pelo orientador. 
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 Terminado este período, o trabalho será apresentado à banca avaliadora da instituição, 

primeiramente, de forma parcial, para qualificação e finalmente o trabalho completo, para 

aprovação. 

 Ao longo de todo o processo, têm-se a pretensão de participar de eventos acadêmicos 

para socialização dos resultados encontrados e permuta de informações enriquecedoras com 

pesquisadores de áreas confluentes e outras instituições de ensino superior. 

 

 

10 CRONOGRAMA 

Os prazos previstos para elaboração e desenvolvimento do trabalho, em todas as suas 
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Observação: Os prazos podem variar de acordo com o calendário do orientador e da instituição. 
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ANÁLISE DA LINGUAGEM E CONHECIMENTO EM SANTO 

AGOSTINHO E AS CONTRIBUIÇÕES PARA A EDUCAÇÃO 

CONTEMPORÂNEA 

 

ANALYSIS OF LANGUAGE AND KNOWLEDGE IN SANTO 

AGOSTINHO AND THE CONTRIBUTIONS TO CONTEMPORARY 

EDUCATION 

 

Rian Luis Martins1 

 

Resumo: O presente trabalho analisa a relação da Linguagem e Conhecimento em Agostinho, 

pensador dos primeiros séculos da era medieval, com suas contribuições para a educação 

contemporânea. Aqui é apresentado o que será trabalhado e os objetivos pretendidos. Assim 

sendo, em sinais introdutórios, exemplifica-se o tema e o objetivo, seguido do problema que 

norteia a monografia com possíveis respostas, hipóteses. Para Agostinho, as palavras não 

introduzem verdades novas na mente, ou seja, nem mesmo com palavras o indivíduo é capaz 

de ensinar. A palavra adverte a buscar a verdade dentro do ser, dessa forma, os homens não são 

dignos de se determinarem professores. O conhecimento verdadeiro vem do Mestre interior. 

Dado a prorrogativa, o trabalho proporá contribuições para a educação contemporânea tendo 

como base os ensinos do bispo de Hipona. 

Palavras-chave: Linguagem. Conhecimento. Interiorização. Educação. Mestre. 

 

Abstract: This paper analyzes the relationship between Language and Knowledge in 

Augustine, a thinker from the first centuries of the medieval era, with his contributions to 

contemporary education. Here is presented what will be worked and the intended objectives. 

Therefore, in introductory signs, the theme and objective are exemplified, followed by the 

problem that guides the monograph with possible answers, hypotheses. For Augustine, words 

do not introduce new truths into the mind, that is, not even with words the individual is able to 

teach. The word warns to seek the truth within the being, in this way, men are not worthy to 

determine themselves teachers. True knowledge comes from the Master within. Given the 

extension, the work will propose contributions to contemporary education based on the 

teachings of the Bishop of Hippo. 

Keywords: Language. Knowledge. Internalization. Education. Teacher. 

 

                                                           
1 Discente do V período do Curso Diocesano de Bacharelado em Filosofia do Instituto Filosófico São José, 

Seminário Diocesano Nossa Senhora das Dores, da Diocese da Campanha, Minas Gerais.  

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7689-6048. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1881676349473412.  

E-mail: rian2016luis@gmail.com. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Agostinho parte do pressuposto de que há no homem um desejo natural de Deus, 

apontando que a criatura humana se sente longe do seu criador. Esta criatura quer encontrá-lo, 

mas simultaneamente se sente distante e impotente devido ao seu estado decaído. Diante desta 

realidade dicotômica do homem, analisada por ele a partir de suas próprias existências, constrói 

sua própria filosofia, realizando e analisando a relação da descoberta da interioridade, entendida 

como movimento de interiorização.  

O bispo de Hipona foi um dos maiores responsáveis pelas concepções educacionais não 

só do seu tempo, mas também da Idade Média, portanto, sua influência chega até os dias de 

hoje.  

Na obra De Magistro (2017), Agostinho fala da linguagem demonstrando a forma de 

como a palavra desperta o conhecimento, dessa forma ele perscruta a problemática da 

comunicação, ou seja, a finalidade da fala, mostrando uma possível consistência de ensino onde 

o conhecimento já é dado no interior do ser. Portanto, para que o homem tenha condições de 

alcançar o conhecimento, é necessário que ele esteja preparado, ou seja, seu corpo deve estar 

submetido a sua alma.  

Além do importante papel da linguagem e do conhecimento no atributo deste trabalho, 

uma outra proposta é promover as contribuições para a educação contemporânea visando os 

métodos possíveis que Agostinho propunha na sua época e em suas obras.  

Percebendo, então, a vasta amplitude do pensamento do bispo de Hipona, este trabalho 

busca ser um projeto de pesquisa, com elaboração futura de um trabalho de conclusão de curso, 

promovendo a análise da linguagem e do conhecimento em Agostinho com suas contribuições 

para a educação hodierna.  

Neste projeto, serão desenvolvidos alguns elementos, a saber: tema, problematização, 

hipóteses, objetivos, justificativa, estado da arte, referencial teórico, roteiro temático provisório, 

metodologia e cronograma. Após a discriminação dos elementos citados, encontrar-se-ão as 

referências de obras utilizadas e que ainda serão consultadas para pesquisa. 

 

 

2 TEMA 

 

Agostinho fora um profundo influenciador na educação medieval, seus conceitos, seus 

propósitos e suas máximas difundiram-se ao longo dos séculos. Ele possuía um olhar 
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educacional que, por hora, propunha que o homem se afastasse de sua materialidade e voltasse 

para seu interior, para que pudesse encontrar o verdadeiro conhecimento. Este aspecto, hoje, na 

contemporaneidade, certamente não é mais existente, portanto, a busca de contribuições no 

legado histórico de Agostinho é muito importante, sobretudo no que diz respeito ao reconhecer-

se.  

O santo fora o pensador mais relevante do período, dedicando-se a resolver os pontos 

de atrito entre a tradição filosófica grega e a doutrina cristã de modo a julgá-las na formação de 

uma filosofia cristã que foi adereço de suporte para à paideia medieval (RODRIGO, 2021, 

p.22). 

O tema é relevante no que diz respeito a educação, logo com a questão “O que te parece 

que queremos fazer quando falamos?” (AGOSTINHO, 2017, p.13,) ele inicia o ilustre diálogo 

com seu filho Adeodato, quando analisa a problemática da comunicação, ou até mesmo, a 

finalidade da fala. Agostinho leva o leitor-observador a contemplar que a palavra desperta a 

compreensão, logo tendemos ao conhecimento (GILSON, 2007, p. 71,), de certa forma uma 

nova visão de linguagem e conhecimento moverá a educação contemporânea. Tendo 

considerado os aspectos da dialética e a questão do conhecimento, o presente trabalho busca 

entender a  Análise da linguagem e conhecimento em santo Agostinho e as contribuições para 

a educação contemporânea. 

 

 

3 OBJETO 

 

 A relação entre linguagem e conhecimento no pensamento Agostiniano. 

 

 

4 PROBLEMA 

 

O ato de ensinar está se transformando, isso é nítido em todos os modelos educacionais. 

Desde a filosofia antiga os pensadores já debatiam a respeito do “ensinar humano”. O Bispo de 

Hipona, foi um dos maiores responsáveis pelas concepções educacionais não só do seu tempo, 

mas também na Idade Média, isso é notório.  

Nesta questão, Agostinho não deixou de fornecer aos seus discípulos um comentário a 

respeito do conhecimento e da linguagem humana que, de certa forma, uma interage com a 
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outra. Ele quer descartar da nossa rota a dificuldade imprevista na qual ele mesmo tropeçou 

(GILSON, 2017, p. 84,). 

A educação brasileira passa por densas mutações e transformações, ora por parte dos 

alunos, ora por parte dos mestres. “O gênero humano está enfrentando revoluções sem 

precedentes, todas as nossas antigas narrativas estão ruindo e nenhuma narrativa nova surgiu 

até agora para substituí-las” (HARARI, 2018, p. 319) às vezes, o resultado tão fracassado dessas 

revoluções esteja no ensino. 

Muitas de nossas escolas não favorecem o diálogo adequado para com os alunos, quanto 

mais observamos as relações educador-educandos, na escola, em qualquer de seus graus [ou 

fora dela], parece que mais podemos nos convencer de que estas relações apresentam um 

carácter especial marcante – serem relações essencialmente narradoras, dissertadoras (FREIRE, 

2019, P. 79), onde os mestres falam e os alunos ficam em silêncio.  

Uma educação marcada pelo silêncio, certamente, não convém ao aspecto principiante 

de Santo Agostinho, pois para ele, a fala – a dialética – é a ferramenta principal para o 

conhecimento.  

Partindo desse apanágio, as perguntas que melhores traduziriam o interesse científico 

desse Projeto de Pesquisa é: Qual a relação entre linguagem e conhecimento em Agostinho? 

Nossas escolas favorecem o diálogo para o conhecimento? Qual é o caminho? Os ideais e 

valores de Agostinho ainda estão presentes na educação que o mundo constrói neste século 

XXI? 

Essas são as questões que se pretende refletir e responder ao longo da pesquisa e 

realização do trabalho de conclusão de curso. 

 

 

 

5 HIPÓTESES 

  

Com fundamento nas questões levantadas anteriormente, tendo por base a referência 

bibliográfica utilizada na elaboração deste projeto, desenvolveram-se as hipóteses de pesquisa, 

que serão confirmadas caso estejam corretas. Se forem improcedentes, serão revisadas e 

reelaboradas. 

Para Agostinho, se quisermos compreender as coisas é necessário crer (GILSON, 2017, 

p. 67), pois por meio dos signos e linguagens expressos na obra De Magistro (2017) algo que 
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existe em nós é despertado, dessa forma, implacavelmente crer, é sem dúvida, submeter a razão 

não só a uma autoridade, mas à autoridade de Deus, afirma Gilson (2017, p. 73).  

Assim sendo, o ensino em Agostinho consiste em buscar a atenção, ou melhor, 

admoestar a atenção do discípulo para a busca do conhecimento que já está dado em seu interior, 

por isso é necessário compreender o processo de interiorização proposto por ele, porque para 

Agostinho, tudo que Deus fez é bom; dessa forma, o corpo foi criado pela bondade intrínseca e 

não como uma consequência ou castigo do pecado; e a alma se une ao corpo por amor, como 

uma força que o ordena e que o anima e o move de dentro (GILSON, 2017, p. 67).  

Agostinho era pesquisador, tal como sua concepção de filosofia, por isso a finalidade da 

fala, consistindo na primeira questão que o mestre levanta para seu filho2, tem como resposta 

uma dupla finalidade aut docere, aut discere3. Com essa prerrogativa, o pai insiste que o 

resultado da fala siga apenas um único propósito: aut docere (AGOSTINHO, 2017, p. 13), algo 

que justifica sua tese, pois mesmo quem pergunta ensina algo, ao menos, o objeto de sua dúvida.  

O discípulo não aprende pelas palavras que ouve do mestre, mas pela própria ação 

contemplativa, ou seja, ele considera por si próprio se as coisas que foram ditas são verdadeiras. 

Portanto, a função do mestre humano não é ensinar nada, mas apenas tornar o indivíduo capaz 

de enxergar seu interior, como por exemplo, estimulando-o com perguntas (RODRIGO, 2021, 

p.47).  

Uma sociedade humana não poderá sobreviver se sua cultura não for transmitida de 

geração em geração; as modalidades ou formas de realizar, garantir essa transmissão chamam-

se de educação (ABBAGNANO, 2007, p. 357) e foi, exatamente esta questão da geração que 

Agostinho queria transmitir para seu filho, claro que primeiro seu pensamento era ter um 

diálogo com Adeodato. Acreditamos também que ainda existe certos resquícios na 

contemporaneidade.  

Por vezes, os indivíduos não são dignos de se denominarem como mestres do saber4. 

Cristo é o único professor dos homens, o Mestre no qual fala no interior. O conhecimento que 

é verdadeiro vem do “mestre interior” e as palavras externas só nos fazem buscar a fonte da 

verdade em nós, assim sendo, o homem deve dar valor mais alto ao desejo de se incorporar ao 

Cristo, que salva (GILSON, 2017, p. 70).  

                                                           
2 O que te parece que queremos fazer quando falamos? (AGOSTINHO, 2017, p.13) 
3 Ensinar ou aprender (AGOSTINHO, 2017, p. 13) 
4 Ao mestre externo não compete ensinar, mas assumir uma função auxiliar e subordinada, ou seja, estimular o 

discípulo a dirigir-se ao Mestre interior, o único que verdadeiramente ensina e, por isso, o único que, a rigor, pode 

ser designado como tal. (RODRIGO, 2021, P.49) 
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O diálogo pode ser uma ferramenta importante no conhecimento humano, onde o aluno 

e o mestre possam ter vezes e vozes, mesmo que para Agostinho o mestre seja aquele que 

conduz o discente para seu interior. Portanto, o silêncio não pode ser uma metodologia absurda. 

A educação contemporânea tem sede – anseia – por mudanças. A escola deve ser o lugar 

onde as pessoas possam finalmente ser quem elas são e conquistar seu espaço. É o lugar onde 

os maiores conflitos das descobertas pessoais aparecem (SILVA, 2019, p.187), por isso é 

importante uma educação que se pauta no diálogo, na conversa. Assim como Santo Agostinho 

fez com seu filho e admoestou o conhecimento sendo Cristo, o mestre interior. Dessa forma, “o 

educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com 

o educando que, ao ser educado, também educa.” (FREIRE, 2019, p. 97). 

 

 

6 OBJETIVOS  

 

6.1 Objetivo geral 

 

Analisar a relação entre linguagem e conhecimento em Agostinho, bem como sua 

contribuição no modelo educacional contemporâneo.  

 

6.2 Objetivos específicos  

 

a) Analisar a linguagem em Santo Agostinho;  

b) Relacionar a linguagem e o conhecimento em Santo Agostinho;  

c) Apresentar as contribuições decorrentes do pensamento de Santo Agostinho para a 

educação contemporânea.  

 

 

7 JUSTIFICATIVA 

 

É memorável, de fato, compreender a importância do modelo educacional que 

Agostinho falava, mesmo que seja nas entrelinhas de suas grandiosas obras e sabendo que, por 

meio dele, quem falava era o mestre interior – “Se, ao contrário, não sabes se é verdade, nem 

eu nem Ele te ensinamos: eu, porque nunca posso ensinar; Ele, porque tu ainda não podes 

aprender” (AGOSTINHO, 2017, p.13).  
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Agostinho, mesmo considerando que nada pode ensinar, muito transmitiu para seus 

discípulos e, sobretudo, para seu filho, aquele cuja água do conhecimento havia tomado – “e se 

algo verdadeiro é dito, só no-lo pode ensinar Aquele que a fala exterior nos indica habitar no 

interior, o qual, com Seu favor, eu amarei mais ardentemente tanto quanto progredir no 

aprendizado” (AGOSTINHO, 2017, p. 13).  

Percebe-se claramente que compreender o processo de educação do bispo de Hipona, é 

pensar em uma forma de diálogo e também de um processo de interiorização, por isto é 

interessante realizar esta pesquisa.  

Hoje, o modelo educacional é muito diferente que o de antes. Na época tardia, mesmo 

que por mais difícil fosse, o ensino tinha um diálogo, uma busca de conhecimento interior, mas 

também não deixava de ser rígido, como comentava o próprio Agostinho em suas Confissões. 

Mesmo que por mais difícil fosse, a educação tardia transmitia para seus discípulos um 

método que fazia com que todos pensassem e refletissem, isso é nítido desde o diálogo 

Platônico, no qual se tematiza como Teeteto (2019). Claro também na obra De Magistro (2017) 

onde o pai tem um diálogo a respeito do conhecimento com seu filho, isso, certamente, não 

deixa de ser um modelo educacional, mesmo que para Agostinho quem ensina realmente é o 

Mestre interior.  

Na contemporaneidade, a educação, muitas vezes, é bancária como dizia Freire (2019, 

p.77), o mestre leciona e os discentes prestam atenção sem lugar de fala, portanto, “nunca fomos 

tão educados e, no entanto, nunca fomos tão privados de formação” (CATINI, 2019, p.32). Por 

isso é necessário perceber a comparação do modelo educacional hoje com o tardio, pois a 

educação faz-se antropologia (FREIRE, 2019, p.13) e este aspecto para Agostinho é importante 

porque “a alma está toda inteira em todas as partes do corpo consideradas em conjunto, e toda 

inteira em cada parte considerada particular” (GILSON, 2017, p.105), por essa razão é 

importante descobrir o modelo educacional. 

Diante destes apontamentos, é sustentável abordar dentro do pensamento Agostiniano, 

a importância do diálogo e do conhecimento para a elaboração de uma educação mais 

humanizadora. 
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8 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta etapa do Projeto de Pesquisa, há de se fazer uma aclaração dos principais 

conceitos do pensamento de Santo Agostinho e destacar, de forma breve, a obra base utilizada 

para a elaboração do mesmo. O presente trabalho está inserido na área da Teoria do 

Conhecimento, na Filosofia da Linguagem e na Filosofia da Educação.  

 Nogueira (2021, p. 11) afirma que Agostinho abre um espaço grotesco para a 

interioridade, mas, nela, não se fecha de forma egoísta; também se abre a transcendência, e este 

processo de interiorização faz com que o homem chegue ao verdadeiro conhecimento, ele 

acreditava, desta forma, que ao buscar o conhecimento na matéria, o homem se desviava do que 

lhe garantiria a verdadeira eudaimonia, ou seja, Deus. Destarte, “antes de querermos educar a 

outrem, é preciso que nos eduquemos a nós mesmos” (SALES, 2021, s/p). 

 A obra De Magistro5 (2017) perscruta a problemática da comunicação, ou melhor, a 

finalidade da fala. A brevidade do diálogo constitui em comparação com uma obra teológica-

filosófica vasta e variada, um importante alicerce para a edificação da doutrina posterior a 

Agostinho, logo, “unindo educação e teologia está o amor” (NOGUEIRA in SALES, 2021, p. 

12). Convém, agora, examinar as circunstâncias em que o livro foi composto. 

 Tendo recebido o sacramento do batismo, Agostinho volta para sua terra natal, em 

Tagaste, seio de seu nascimento; na companhia de alguns amigos para se dedicar ao serviço do 

Mestre.  

 Foi em Tagaste o lugar onde deu a gênese do De Magisto. Sem sombras de dúvidas, o 

tempo em sua terra de origem foi de “ebulição intelectual”. O livro foi escrito após a morte de 

Adeodato, que contava na época em que ocorreu o diálogo com apenas dezesseis anos. 

Agostinho pretendia guardar no livro a memória de seu tão brilhante filho. 

 

Tirastes logo a vida dele da terra, e eu o guardo mais seguro na lembrança, 

nada temendo por sua adolescência, sua juventude e maturidade (...) fomos 

batizados e a angustia da vida passada fugiu de nós (...) quanto chorei, 

comovido profundamente por teus hinos e cânticos, que faziam ressoar 

suavemente tua igreja! Aqueles sons enchiam meus ouvidos e destilavam a 

verdade em meu coração; um sentimento pio transbordava dali, e escorria em 

lágrimas; e elas me faziam bem. (AGOSTINHO, 2017, p. 236)  

 

 O livro, além de ser uma investigação filosófica e teológica, aborda um lado cordial de 

santo Agostinho, ou seja, o lado paterno, educador. O santo tem em mira a educação de seu 

                                                           
5 O Mestre. 
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filho, “logo, não falamos senão com o intuito de ensinar” (AGOSTINHO, 2017, p.13). Sua 

preocupação com a formação de Adeodato é algo importante no interior do diálogo. Ainda tem 

uma referência importante ao De Magistro nas próprias confissões do santo onde ele também 

descreve a capacidade de seu filho. 

 

Trouxemos conosco Adeodato, nascido carnalmente de mim pelo meu pecado. 

Tu o fizeras bem: tinha apenas quinze anos, e superava em inteligência muitos 

homens sérios e eruditos (...) há um livro meu, intitulado O Mestre: lá ele 

dialoga comigo. Tu sabes que são suas todas as opiniões que ali atribuo a meu 

interlocutor, e ele tinha então dezesseis anos. Experimentei dele muitos outros 

fatos admiráveis. Sua inteligência me dava arrepios. (AGOSTINHO, 2017, p. 

236) 
 

 Agostinho se espanta com a inteligência de seu filho. Assim, a preocupação com sua 

educação justifica-se frente ao talento precoce de seu pupilo. O mestre põe em prática no 

diálogo toda sua experiência adquirida como professor de gramática em Roma, assim descreve 

nos seus livros das Confissões (2017). A maior parte das conclusões do diálogo é de Agostinho, 

mas, segundo ele, “Si autem vera esse non nosti, nec ego nec ille te docuit: sed ego, quia 

nunquam possum docere; ille, quia tu adhuc non potes discere”6 ( AGOSTINHO, 2017, p.112). 

 O diálogo da obra possui dignidade aberta, gratuita e irregular; geralmente nós não 

falamos como pensamos. Interrompemos nossos pensamentos, repetimos e nos corrigimos – 

todos esses aspectos não aparecem no De Magistro. Além disso, com a intenção de treinar e 

afiar seu filho; Agostinho, se assim pode-se dizer, o contorce frequentemente e o engana. 

Algumas peculiaridades não ajudam o leitor, nem tampouco contribuem para uma análise 

precisa de um especialista, tendo em vista que Agostinho processa seu argumento 

dialeticamente. O livro não é descuidado; é profundo e muito provocativo, por isso é nítido 

observar o papel da palavra no despertar do conhecimento. É necessário, ainda, uma leitura 

cautelosa para que o pensamento fique, realmente, muito claro.  

 Há outras obras como: A Doutrina Cristã de Agostinho; Educação e Teologia (Antônio 

Patativa Sales, Viseu, 2021); Introdução ao estudo de Santo Agostinho (Étienne Gilson, Paulus, 

2007) e o texto base da Campanha da Fraternidade 2022; que não foram submetidos à pesquisa, 

porém são indicações que poderão ajudar na pesquisa.  

Alguns artigos e monografias também foram lidos, com o objetivo de auxiliar e  

aprofundar ainda mais sobre o tema proposto para o trabalho.   

                                                           
6 Se, ao contrário, não sabes se é verdade, nem eu nem Ele te ensinamos: eu, porque nunca posso ensinar; Ele, 

porque tu ainda não podes aprender.  
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9 METODOLOGIA 

 

Fundamentado no tema e nos objetivos propostos, pretendemos com o trabalho de 

conclusão de curso, fazer uma pesquisa bibliográfica sobre os conceitos de linguagem e 

conhecimento em Santo Agostinho, além claro, de uma pesquisa dos críticos contemporâneos 

do autor. 

A índole do trabalho se mostra tanto teórica quanto prática, dessa forma, compreende-

se as ideias e suas devidas reflexões, pois o âmago da educação se dá a partir de sua prática 

cotidiana.  

Com o intuito de prosperar o trabalho de conclusão de curso, será preciso utilizar 

métodos e procedimentos básicos de leitura, fichamentos, resumos, partição de conferências, 

cursos para o máximo de dados e embasamentos das possíveis soluções. Tendo feito essa parte 

inicial, terá início a redação do trabalho, cumprindo, primeiramente, o cronograma que segue 

abaixo.  

Com o início da redação e da orientação, o trabalho será encaminhado para a banca 

avaliadora do Instituto Filosófico São José para uma qualificação do trabalho. Logo, com o 

trabalho já revisado e escrito, passa-se pela segunda banca para a aprovação. 

 

 

10 ROTEIRO TEMÁTICO PROVISÓRIO 

 

O caminho a ser percorrido em nossa pesquisa poderá seguir o seguinte roteiro temático: 

 

1 LINGUAGEM: Recurso para a busca do conhecimento  

1.1 A LIINGUAGEM EM AGOSTINHO  

1.2 A LINGUAGEM EM SOBRE A DOUTRINA CRISTÃ  

1.3 DE MAGISTRO E A IMPORTÂNCIA DO SIGNO  

 

2 RELAÇÃO ENTRE LINGUAGEM E CONHECIMENTO NO PENSAMENTO 

AGOSTINIANO  

2.1 RELAÇÃO ENTRE LIGUAGEM E ENSINO  
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2.2 O MESTRE INTERIOR RESPONDE DENTRO DA RAZÃO QUE O CONSULTA  

2.3 LINGUAGEM E CONHECIMENTO: purificação moral e exercício intelectual 

 

3 CONTRIBUIÇÕES DE AGOSTINHO PARA A EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA  

3.1 A IMPORTÂNCIA DO DIÁLOGO NO MÉTODO DIDÁTICO E A COLABORAÇÃO 

DE PAULO FREIRE  

3.2 QUEM PODE SER MESTRE  

 

 

11 CRONOGRAMA 

Para uma situação cronológica de nossa pesquisa, apresentamos o Cronograma, que 

delimita as etapas estabelecidas para a realização dos trabalhos. 

 

 

Nov

21 

Dez 

21 

Jan 

22 

Fev 

22 

Mar 

22 

Abr 

22 

Mai 

22 

Jun 

22 

Jul 

/22 

Ago 

/22 

Set  

22 

Out 

22 

Entrega do projeto do 

TCC 

            

Estudo da bibliografia 

encontrada 

            

Redação do 1º capítulo do 

TCC 

            

Redação do 2º capítulo do 

TCC 

            

Redação do 3º capítulo do 

TCC 

            

Qualificação do TCC             

Revisão do orientador             

Correção Final             

Apresentação do TCC à 

banca examinadora 

            

                  Prazo 

              Atividade  
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Participação em eventos 

acadêmicos 
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