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E D I T O R I A L 

D I R E I T O S HUMANOS E FILOSOFIA 

Estamos a celebrar, neste ano de 1998, o 50.° Aniversário da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

A filosofia não pode ficar indiferente a tão importante referência 
histórica, sendo múltiplas e imperiosas as razões de a comemorannos 
em Philosophica. 

A tradição filosófica ocidental consigna, em larga escala, mode
los e linguagem de inspiração jurídica. Mais do que os modelos e a 
linguagem, aproximam o direito e a filosofia os desígnios fundamen
tais de ambos: a dignificação da vida humana, mensagem que, hoje, 
também se pretende estender ao desenvolvimento e à defesa da reali
dade do próprio universo. 

As afinidades entre filosofia e direito são visíveis desde a chamada 
aurora da cultura ocidental - na cidade grega e no império romano. No 
entanto, o espaço e o modo do exercício da filosofia não costumam ser 
registados entre os factores militantes a favor da promoção da dignida
de humana e, talvez menos ainda, da sua defesa. Por outro lado, se 
alguns filósofos merecem o nobre rótulo de mártires da dignidade huma
na, para muitos outros - "nem todos são heróis" - essa missão é-lhes 
indiferente, não obstante, tantas vezes, os amigos da filosofia deverem a 
salvaguarda de aspectos fundamentais da sua liberdade de homens e de 
profissionais a escudos jurídicos. 

Os filósofos não podem contentar-se com os resíduos jurídicos 
que persistem - por vezes contra a vontade dos puristas da filosofia -
na sua especulação. Eles têm de dispensar particular atenção à produ-

Philosophiea 12, Lisboa, 1998, pp. 3-5 
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ção jurídica que, ao menos na cultura ocidental, é uma referência 
insubstituível da sociedade, precisamente em ordem à promoção e 
defesa da dignidade humana. Se existir, na especulação filosófica, tal 
preocupação, filósofos e juristas serão concomitantemente conduzidos 
para outro plano, o das instâncias de fundamentação da própria 
dignidade humana, as quais não são redutíveis a cânones de ordem 
jurídica. Cada vez mais o direito se defronta com a. questão dos seus 
fundamentos, tarefa que coloca, frequentemente, nas mãos da filosofia 
- filosofia do direito; cada vez mais também os fundamentos da digni
dade humana solicitam um esclarecimento de índole filosófica. 

Mas a consciência das afinidades entre o direito e a filosofia deve 
ser acompanhada das reservas desta perante o eixo do seu encontro 
com o direito. Deve reconhecer-se que foram as exigências de vida na 
cidade - Atenas — e no Império - romano - que provocaram, em gran
de parte, o desenvolvimento da filosofia e do direito que ainda hoje 
cultivamos. Significa esse facto que a filosofia e o direito ocidentais se 
colocaram ao nível da cidadania, aliás circunscrita às suas formas 
gregas e latinas, bem como a todas as outras que daí germinaram. 

Mas se a filosofia quiser manter a fidelidade à sua exigência da 
radicalidade, terá. de se deslocar do nível da cidadania — e do direito —, 
para se enraizar nos sedimentos radicais da realidade e do ser 
humano, o que, a suceder, aprofundará o próprio campo do direito. A 
filosofia não pode permitir que o ser humano seja reduzido à sua con
dição de cidadão, menos ainda a um perfil específico deste - o cida
dão grego, romano ou europeu. 

E por isso que o exercício de radicalização intrínseco à racionali
dade filosófica terá de se concretizar, muitas vezes, no processo de 
superação dos enquadramentos jurídicos que informam a cultura oci
dental, representando esta operação o próprio encontro da filosofia com 
a dinâmica da sua intencionalidade. 

A maior dificuldade de radicalizar a filosofia reside, porventura, 
no facto de esta se haver transformado num saber disciplinar, ocupan
do um lugar nas escolas - que é circunscrição de cidadania, portanto 
da política e do direito -, ao lado de outros. 

No campo dos direitos humanos, a filosofia tem hoje um insubsti
tuível papel a desempenhar: o de contribuir para a universalização 
deles. Trata-se duma missão especulativa e social particularmente 
espinhosa, mas que testará a própria legitimidade de a filosofia exer
cer o seu próprio direito de existir. 
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Com efeito, para universalizar os direitos humanos, a filosofia tem 
de se universalizar a si própria, enraizando a universalidade do seu 
saber no solo da essencialidade, não apenas na do ser humano mas na 
de toda a realidade. Em termos concretos, isso significa que os filóso
fos terão de ler, além dos textos filosóficos do Ocidente, os textos das 
outras culturas e promover todos os textos em que as possibilidades da 
realidade manifestem o seu sentido. 

Uma militância filosófica em prol dos direitos humanos? Decerto, 
sem que tenha de ser uma filosofia específica, a dos direitos humanos, 
bastando que seja a própria militância do exercício da razão filosófica. 

1998 - Cinquentenário da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos - Momento ímpar de interpelaçâo-teste sobre o grau de uni
versalidade e de eficácia da filosofia. 

Joaquim Cerqueira Gonçalves 





ARTIGOS 

A DECLARAÇÃO UNIVERSAL 
DOS D I R E I T O S DO H O M E M 

( L U Z E S E SOMBRAS DA SUA R E C E P Ç Ã O E M P O R T U G A L , E M 1948) 

Norberto Ferreira da Cunha 
Universidade do Minho 

1. Os Direitos do Homem no regime salazarista 

O regime sob o qual fomos governados de 1926 a 1974 (chamemos-lhe 
"Ditadura" ou "democracia orgânica", como sucessivamente a denominaram 
os seus próceres, para o caso presente é secundário) foi pródigo em atropelos 
e violações aos chamados "Direitos do Homem" tal como os fixou e aprovou 
a Declaração da Assembleia Gerai da Organização das Nações Unidas em 10 
de Dezembro de 1948. Oliveira Salazar, então Presidente do Conselho de 
Ministros do Governo, disse - e mais de uma vez o repetiu - que esses des
vios e injustiças não eram, felizmente, numerosos nem, excessivamente, gra
ves, decorrendo não dos princípios que alicerçavam o regime mas do excesso 
de zelo (deplorável ainda que compreensível) dos seus funcionários, das con
tingências da acção e da imperfeição das instituições; atitudes e circunstân
cias susceptíveis de revisisão e rectificação1. Esta repugnância de Salazar 
pela violência já a manifestara a António Ferro, em Dezembro de 1932. 
Reconhecendo, embora, que o recurso a ela podia, por vezes, acelerar uma 
solução política, era da opinião que, em geral, mais a atrasava do que adian
tava, podendo mesmo gerar efeitos opostos; além de ser contrária à nossa 
índole e aos nossos hábitos2; por isso - ao contrário do fascismo - não a pre-

1 António de Oliveira SALAZAR, "Votar é um grande dever" (7 de Outubro de 1945, numa 
das salas da biblioteca da Assembleia Nacional), in Discursos e notas políticas, IV, 1943¬
-1950. Coimbra, Coimbra Editora. Lda, 1951, p. 173. 

2 Apud António FERRO, Salazar. O homem e a soa obra (1933), Lisboa, Fernando Pereira-
-Editor, s.d.,p. 115. 

Philosopliica 12, Lisboa, 1998, pp. 7-35 
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conizava entre nós. Era, no entanto, da opinião que a maioria dos presos 
políticos eram "criaturas sinistras" e que os abusos tinham de ser, firmemen
te, atalhados e reprimidos1. Repressão que - do seu ponto de vista - decresce
ra com a consolidação da Ditadura, pois, em 18 de Maio de 1945, afirmava 
que em Portugal se gozava, então, de "mais liberdades que anteriormente" e 
que se um regime democrático se media pelas liberdades concedidas, certa
mente o nosso fazia inveja a muitos que se reclamavam como tais. O que não 
era verdade, pese embora o número de prisões ter diminuído, entre 1936 e 
19454. Efectivamente - como lembra Manuel Braga da Cruz - "o Estado de 
Direito (salazarista) foi dando lugar a um Estado de polícia em que, a pre
texto de prevenir o abuso, se limitou o uso. A juridicidade foi dando lugar à 
arbitrariedade administrativa, o direito à força policial. A legislação ordinária 
de regulamentação do exercício das liberdades limitá-las-ia de tal maneira 
que o regime preventivo policial criado para as controlar as viria a suprimir, 
em grande medida. Foi o que aconteceu, em especial com os direitos de 
expressão, de reunião e associação, bem como com as garantias judiciais, 
coarctadas pela existência da censura e da policia política"^, enfim, "o Estado 
de Direito pretendido teórica e constitucionalmente pelo salazarismo acaba
ria, na prática administrativa e governativa do regime, por se transformar 
num Estado policiai e numa ditadura constitucionalizada"6; mesmo no perío
do da sua maior abertura política e num dos períodos de maior actividade 
legal e organizada da Oposição, ou seja, de í 945 ao primeiro trimestre de 1949. 

1.1. Dos princípios às práticas do Estado Novo 

Segundo Salazar, em conformidade, aliás, com o tradicionalismo políti
co e a doutrina moral e social da Igreja, "nenhum povo, verdadeiramente, 
civilizado pode deixar de garantir nas leis e na realidade os direitos funda
mentais da pessoa humana"7. Mas um equívoco - em sua opinião - girava à 

3 Ibidem, pp. 118-19. 
4 Entre 1936 e 1939, o regime efectuou 9.575 prisões contra 4.952, entre 1940 e 1945, 

conforme os dados apresentados pela Comissão do Livro Negro sobre o Fascismo (tn Presos 
Políticos no regime fascista, I I , 1936-1939, Lisboa, 1982; IDEM, Presos Políticos no regime 
fascista, III, 1940-1945, Lisboa, 1984). 

5 In "Salá22r e a Política", AA.VV., Salazar e o salazarismo, Lisboa, Publicações D. Quixote. 
1989, p. 66; IDEM, "Notas para uma caracterização política do salazarismo", in Análise 
Social, vol. XVIII (72-73-74), 1982, 3.", 4. 0 c5.°, pp. 779-80. 

6 Ibidem. 
7 Oliveira SALAZAR, "Ideias falsas e palavras vãs" (na reunião das comissões dirigentes da 

União Nacional, realizada numa sala da Biblioteca da Assembleia Nacional, em 23 de Fevereiro 
de 1946), in Discursos e notas políticas, IV, 1943-1950. Coimbra, Coimbra Editora. Lda, 1951, 
p. 204. Sobre os problemas da distinção salazarista entre "indivíduo" e "pessoa", veja-se Anto-
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volta deles: ter-se como uma "verdade axiomática" a sua associação à liber
dade, à democracia e ao parlamentarismo (também reivindicados pela Oposi
ção portuguesa), como se - e cito Salazar, de novo - "o grau e efectividade 
das liberdades individuais dependessem, essencialmente, de determinada 
forma de organização do poder"8. O que, para Salazar, estava longe de ser 
verdade, tanto na doutrina como na prática, pois não só os regimes políticos 
não se equivaliam como nem sempre o mais perfeito na teoria o era nas con
tingências da prática9. 

Para Salazar, o respeito, de princípio e de facto, pelos direitos da pessoa 
humana (que, como disse, expressamente, em 1932, nada tinham que ver com 
os chamados Direitos do Homem10) não passava, necessariamente, pela 
liberdade (a liberdade dos liberais e dos republicanos, saída da Revolução 
Francesa de 1789). Em sua opinião, esta liberdade individualista (alegada
mente incondicionada e categórica) era "uma expressão de retórica, uma 
simples imagem literária", existencialmente incompatível com a autoridade", 
da quaí derivava a ordem, condicionadora e impeditiva daquela liberdade se 
converter em licença ou anarquia12. O direito à liberdade defendido por Sala
zar era, pois, o direito à liberdade possível dentro da autoridade necessária13, 
identificada por Salazar com o Governo, guardião do bem comum e dos 
direitos fundamentais da pessoa humana, cujo imperativo levará João Antu
nes Varela a defender que o salazarismo não ignorou os direitos fundamen
tais do homem14. Subordinação que não implicava, em princípio, o recurso à 
arbitrariedade. Como demonstrou Gadamer, a autoridade não é, necessaria
mente, um preconceito ilegítimo e injustificado; se há autoridade contrária à 

nio José de BRITO, "O pensamento político de Salazar/Breves apontamentos", in AA. VV., 
Salazar sem máscaras, Lisboa, Nova Arrancada, Sociedade Editora SA, 1998, pp. 17-21. 

* Ibidem,?. 205. 
9 Ibidem; idem, "Relevância do factor político e a solução portuguesa" (na sessão inaugural da 

I Conferência da União Nacional, em 9 de Novembro de 1946, realizada no Liceu D. Filipa 
de Lencastre), in o/>. cif., p. 261. 

1 0 Apud António FERRO, Salazar. O homem e a sua obra (1933), Lisboa, Fernando Pereira-
-Editor, s.d., p. 167. 

11 Ibidem, pp. 96-97. 
1 2 Oliveira SALAZAR, "No fim da campanha"(paiavras radiodi fundi das em 11 de Fevereiro de 

1949, ao encerrar-se o período de campanha eleitoral), in Discursos e notas políticas, IV, 
1943-1950. Coimbra, Coimbra Editora. Lda, 1951, p. 392. Veja-se António José de BRITO, 
op. a'/., pp. 18-19 

1 3 IDEM, "Ideias falsas e palavras vãs" (na reunião das comissões dirigentes da União nacional, 
realizada numa sala da Biblioteca da Assembleia Nacional, em 23 de Fevereiro de 1946), in 
Discursos e notas políticas, IV, 1943-1950. Coimbra, Coimbra Editora. Lda, 1951, p. 205. 

1 4 Veja-se o depoimento deste antigo ministro da Justiça de Salazar cm Jaime Nogueira PINTO, 
(org.), Salazar visto pelos seus próximos (1946-68), Lisboa, Bertrand Editora, Venda Nova, 
1993, pp. 114-115. 
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razão e à liberdade, também há autoridade que se compagina, harmoniosa
mente, com elas, quando essa autoridade é fonte de conhecimento (fonte de 
verdades) e quando tem como seu fundamento último um acto racional e 
livre de reconhecimento (reconhece-se que o outro - um especialista, um 
economista, etc. - está acima de nós em juízo e perspectiva sobre certos pro
blemas e, consequentemente, que o seu juízo é preferível ao nosso)15. Por
tanto, a autoridade não reclama, necessariamente, obediência cega nem proí
be pensar; a sua essência não é, pois, a irracionalidade mas um imperativo da 
razão que admite no outro um conhecimento superior ao nosso16. Ora é desta 
constatação - que nem toda a autoridade é uma violência arbitrária e de que a 
autoridade, além de legítima, é necessária e desejável - que Salazar tira quer 
o imperativo da ordem quer a sua recusa da identificação da autoridade com a 
"obediência cega" e a abdicação da razão1 7. Deste ponto de vista, a autorida
de não é, necessariamente, inerte e negativa18; embora essencialmente con
servadora enquanto acto racional, a autoridade está presente em todos os 
momentos históricos - como a transformação e a inovação1 9. Poderá parecer 
que Salazar ao dizer a António Ferro, em 13 de Novembro de 1945, que 
teríamos, alguns dias depois, eleições "tão livres como na livre Inglaterra" 
alterou a sua opinião relativamente ao peso relativo daqueles princípios, tal 
como os valorizou em 1932 e em 194620. Não é verdade. Aceitar "eleições 
livres" não significava que Salazar as apreciasse e, muito menos, que as jul
gasse a solução mais adequada para resolver os problemas nacionais. As cir
cunstâncias impunham-lhe "eleições livres", que o mesmo é dizer, político-
-partidárias. Mas abominava essa solução política, quer porque a Revolução 
do 28 de Maio de 1926 se fizera contra os Governos de partido quer porque 
assentava numa filosofia política onde as ideias abstractas tinham precedên
cia sobre as realidades concretas, onde o indivíduo (e os seus alegados direi
tos inalienáveis) se antepunha à sociedade. Ora, para Salazar, a práxis política 
não se esgotava na razão; já desde 1916 advertia para os perigos duma exces
siva confiança nas ideias abstractas, como se fossem omnipotentes ou delas 

1 5 Hans GADAMER, Verdad y método, I: Fundamentos de una hermenéutica filosófica, 5.a ed., 
trad, de Ana Aug Aparicio e Rafael Agapito, Salamanca, Ediciones Sigúeme, 1993, pp. 346-49. 

1 6 IDEM, "La verdad en las ciencias del espíritu" (1953), in Verdad y Método, I I , trad, de 
Manuel Olasagasti, Salamanca, Ediciones Sigúeme, 1992, p. 45. Veja-se a este propósito 
Georgia WARNKE, "Legitimate prejudices", Laval Théoiogique et Philosophique (Québec), 
vol. 53(1), 1997, pp. 89-102. 

1 7 IDEM, Verdad y método, /..., pp. 347-48. 
18 Ibidem, pp. 341 ess. 

i? íbüknhp- 349. 
2 0 Apud Antonio FERRO, Solazar. O homem e a sua obra (1933), Lisboa, Femando Pereira-

-Editor, s.d., p. 97. 
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se pudessem esperar miiagres - como os Direitos do Homem, por exemplo21. 
Em sua opinião, há valores e princípios, sedimentados pela tradição, que 
transcendem a razão e, portanto, que impõem limites à actuação desta, sob 
pena dessa razão se tomar tirânica. A história, por exemplo, mostrava que o 
progresso e a civilização eram, na sua evolução, inversamente proporcionais 
à liberdade, que só seria factor do bem comum se fosse garantida pelo Estado 
e sob a a alçada da sua autoridade22. O mesmo é dizer que a práxis política 
devia ser idiossincrática (cada país deve ter a sua) e que o passado, mais ou 
menos distante ou mais ou menos próximo, deve ser a "medida" mais genuí
na do futuro. Foi este pragmatismo político, reforçado pela pobreza e atraso 
de Portugal, que levou Salazar a optar por uma política "tranquilidade na 
ordem", condição do "progresso na paz"23. Política que, em sua opinião, só o 
impulso de uma acção centralizada, de uma concentração de meios e dos 
órgãos especializados de um governo uno e indivisível, autoritário (mas não 
totalitário, porque o pretendia limitado pelo dierito e pela moral), transclas-
sista, intervencionista e "expressivo da consciência da Nação", podia assegu
rai' (que não excluia, no entanto, a defesa duma "razoável liberdade" na esfera 
económica, tida até por salutar)24; mas governo incompatível com a divisão 
de poderes inerente a uma "Assembleia eleita por votos de tipo individualista 
e base partidária" (que acabava por remeter, sucessivamente, para a autori-

2 1 Já em 1916, no seu trabalho sobre a questão cerealífera apresentado a concurso para asistenle 
na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Salazar põe em dúvida a validade das 
teorias económicas universais e abstractas (José M. Brandão de BRITO, "Sobre as ideias 
económicas de Salazar", in AA. VV, Sa/azar e o salazarismo,,,, p. 37). Dúvidas que 
retomará e reafirmará numa das entrevistas dadas a António Ferro (in Salazar. O homem e a 
sua obra (1933), Lisboa, Fernando Pereira-Editor, s.d., p. 166). Para uma clarificação das 
relações entre a prática c a teoria, em Salazar, veja-se António José de BRITO, "O pensamento 
político de Salazar/Breves apontamentos", in AA, VV., Salazar sem máscaras, Lisboa, Nova 
Anancada, Sociedade Editora SA, 1998, pp. 13 e ss. 

2 2 Apud António FERRO, Salazar. O homem e a sua obra (1933), Lisboa, Fernando Pereira-
-Editor, s.d., pp. 96-97. Veja-se António José de BRITO, op. ed., p. 18. 

2 3 Oliveira SALAZAR, "Relevância do factor político e a solução portuguesa" (na sessão 
inaugural da 1 Conferência da União Nacional, em 9 de N ovembro de 1946, realizada no 
Liceu D. Filipa de Lencastre), in Discursos e notas políticas, IV, 1943-1950, Coimbra, 
Coimbra Editora. Lda, 1951, pp. 247-48. 

2 4 IDEM, "Ideias falsas e palavras vãs" (na reunião das comissões dirigentes da União nacional, 
realizada numa sala da Biblioteca da Assembleia Nacional, em 23 de Fevereiro de 1946), in 
Discursos e notas políticas, IV, 1943-1950. Coimbra, Coimbra Editora. Lda, 1951, p. 206; 
idem, "Relevância do factor político e a solução portuguesa" (na sessão inaugural da I 
Conferência da União Nacional, em 9 de Novembro de 1946, realizada no Liceu D. Filipa de 
Lencastre), in op. cit., pp. 245 e 259; idem, ''Governo e Política" (na posse da nova comissão 
executiva da União Nacional, cm sessão realizada numa sala da biblioteca da Assembleia 
Nacional, cm 4 de Março de 1947), in op. cit., pp. 267-68; IDEM, "O meu depoimento" (no 
Palácio de Belém, em 7 de Janeiro de 1949, ao inaugurar-se a conferência da União Nacional e a 
campanha para a reeleição do Senhor Presidente da República), in op. cit,, pp. 356-57. 
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dade dos partidos, depois para a dos seus directórios e, por fim, para a massa 
anónima), ou seja, incompatível com a ordem liberal e parlamentar, que, 
sistematicamente, antepunha os interesses particulares aos nacionais (de que 
era vergonhoso exemplo a nossa I República)25. Esta interpretação dos factos 
permitirá a Salazar - numa orientação metodológica, de inspiração maurra-
siana - afirmar que é anacrónica e carece de qualquer "base experimental" a 
defesa da forma partidária como solução para o problema político portu
guês 2 6. Por isso, já em 1932, Salazar dizia a António Ferro que a Ditadura 
não só se fizera contra os partidos e se opunha a eles, como aceitá-los seria a 
negação do próprio regime (e a Constituição de 1933 reafirmá-lo-á)27. Portan
to, o regime não se discutia e quem era contra ele era antipatriota e antiportu-
guês 2 8. Mas outras razões, além das históricas, o moviam na desvalorização 
da democracia parlamentar. Razões de ordem étnica e filosófica. O próprio 
"modo de ser" dos portugueses, corroborado pelas investigações sociológicas 
de Poinsard, no início do século, agravado pelas suas carências culturais e 
cívicas, mostrava a sua inabilidade para viver em democracia - como viviam 
os ingleses, por exemplo29. Por fim, e certamente para Salazar argumento não 

2 5 IDEM, "Relevância do factor político e a solução portuguesa" (na sessão inaugural da I Confe
rência da União Nacional, em 9 de Novembro de 1946, realizada no Liceu D. Filipa de 
Lencastre), in Discursos e notas políticas, IV, 1943-1950. Coimbra, Coimbra Editora. Lda, 
1951, pp. 257 e 259; IDEM, "Governo e Política" (na posse da nova comissão executiva da 
União Nacional, em sessão realizada numa sala da biblioteca da Assembleia Nacional, em 4 de 
Março de 1947), in op. cit,, pp. 272-73; IDEM, "O meu depoimento" (no Palácio de Belém, em 
7 de Janeiro de 1949, ao inaugurar-se a conferência da União Nacional e a campanha para a 
reeleição do Senhor Presidente da República), in op. cit., pp. 357-58 e 360-61. Veja-se, acerca 
das suas reservas ao totalitarismo os Discursos e Notas Políticas, I I , 1935-1937, Coimbra, 
Coimbra Editora, 1937, pp. 130-31; IDEM, Discursos, I , 1928-1934, Coimbra, Coimbra 
Editora, 1935, pp. 79-80; ibidem, pp. 289 e 340-41; IDEM, Discursos e Notas políticas, IV, 
Coimbra, Coimbra Editora, 1951, pp. 114-15. Sobre as relações entre autoritarismo e 
totalitarismo no pensamento e prática de Salazar veja-se António José de BRITO, op. cit., 
pp. 14-17,0 depoimento de João Antunes Varela, antigo ministro da Jusiiça de Salazar em Jaime 
Nogueira PINTO, (org.), op. cit., p. 114 e, sobretudo, Manuel Braga da CRUZ, "Salazar e a 
política", in AA. VV., Salazar e o salazarismo, pp. 62-63, e Fernando Piteira SANTOS, "O 
fascismo em Portugal: conceito e pratica", in António Costa PINTO e outros (org. de), O 
Fascismo em Portugal. Actas do Colóquio realizado na Faculdade de Letras de Lisboa em 
Março de 1980, Lisboa, A Regi a do Jogo, 1982, pp. 9-17. 

2 6 ibidem. 
2 7 Apud António FERRO, Salazar. O homem e a sua obra (1933), Lisboa, Fernando Pereira-

-Editor, s.d., p. 86. 
2 Í Í IDEM, "O meu depoimento" (no Palácio de Belém, em 7 de Janeiro de 1949, ao inaugurar¬

-se a conferência da União Nacional e a campanha para a reeleição do Senhor Presidente da 
República), in Discursos e notas políticas, IV, 1943-1950. Coimbra, Coimbra Editora. Lda, 
1951, pp. 355-56; IDEM, "Miséria e medo, características do momento actual" (discurso 
proferido numa sala da biblioteca da Assembleia Nacional, em 25 de Novembro de 1947), in 
op. cit., pp. 308. 

2 9 Apud António FERRO, Salazar. O homem e a sua obra (1933), Lisboa, Fernando Pereira-
-Editor, s.d., pp.l26e!68. 
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menos decisivo que o anterior, os sistemas políticos - como disse em 1932 -
tal como os seres vivos nasciam, cresciam e morriam e, como as escolas lite
rárias, "esgotada a sua capacidade criadora" decaíam e extinguiam-se30 A 
democracia não era excepção às vicissitudes deste ciclo vital (nem a 
Ditadura, como lucidamente advertiu). Só que, em seu entender, chegara a 
hora da democracia, que apesar dos paliativos com que pretendiam mantê-la 
viva, dava sinais inequívocos dum ireversível estado agónico; por isso não o 
surpreendia que os seus contemporâneos - di-lo em 1946 - cada vez se 
entendessem menos sobre o que ela era31; mais: constatava até que as solu
ções políticas aconselhadas ou experimentadas, internacionalmente, eram 
cada vez mais afins das suas, onde as oposições quase não tinham espaço 
para medrar e menos ainda os partidos que, ultrapassados pelos factos, se 
tinham refugiado na forma vaga e residual de "movimentos" e "forças"3 2. 
Poder-se-á perguntar que legitimidade podia ter um regime em que o poder 
não era sufragado pela Nação. Segundo Salazar o poder não tem de ser, 
necessariamente, sufragado por direitos abstractos, para ser conforme à 
vontade da Nação; basta que seja conforme à índole do povo e aos seus 
costumes (o que, segundo Salazar - e com razão - não foi o poder republi
cano, que, transbordando liberdade, perseguiu contudo, a Igreja Católica, a 
sua imprensa e os seus correligionários). A democracia - só porque o era -
não assegurava, pois, os direitos fundamentais da pessoa humana e do cida
dão. Não devia, pois, reivindicar a condição de sua exclusiva guardiã. Haver 
casos em que a liberdade de imprensa, de associação ou reunião não era con
cedida (e só não o era para efeitos partidários) ou era concedida sob autoriza
ção prévia, não queria dizer, segundo Salazar, que não houvesse liberdade no 
Estado Novo. Mostrava, com certeza, que o sistema não era perfeito e preci
sava de ser corrigido mas, na sua opinião, apesar dessas imperfeições "a 
generalidade dos portugueses não teve nunca tanta liberdade como no actual 
regime, porque, nos limites em que se concede, é igual para todos e efectiva
mente garantida"33. Ora nem a primeira nem a segunda destas afirmações era 
verdadeira, pois como bem advertiu Manuel Braga da Cmz, se a Ditadura -
no plano dos princípios - se afirmava como um Estado de Direito subordina-

3 0 Ibidem, p. 108 e Manuel Braga da CRUZ, "Notas para uma caracterização política do 
salazarismo", in Análise Social, vol. XVIII (72-73-74), 1982, 3 o , 4 o e 5 o , p. 781. 

3 1 IDEM, "Relevância do factor político e a solução portuguesa" (na sessão inaugural da I 
Conferência da União Nacional, em 9 de Novembro de 1946, realizada no Liceu D. Filipa de 
Lencastre), in Discursos e notas políticas, IV, 1943-1950. Coimbra, Coimbra Editora. Lda, 
1951, p. 250. 

3 2 IDEM, "Miséria c medo, características do momento actual" (discurso proferido numa sala 
da biblioteca da Assembleia Nacional, em 25 de Novembro de 1947), in Discursos e notas 
políticas, IV, 1943-1950. Coimbra, Coimbra Editora. Lda, 1951, p. 308. 

33 Ibidem, pp. 364-65. 
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do à moral católica, na prática, veio a tomar-se um Estado policial, indiferen
te aos chamados direitos humanos34. Como veremos. 

Entre 1946 e 1948, existiam 1819 presos políticos, em Portugal, 96,7% 
dos quais homens, sendo mais de 50% de Lisboa e Porto. Destes, cerca de 
duas dezenas viram o fim dos seus dias no "campo da morte lenta", ou seja, 
no Campo de Concentração do Tarrafal, criado em 1936 {onde cerca de 20% 
dos primeiros presos eram jovens entre os 18 e 20 anos e onde pereceram 
presos sem nunca terem sido julgados...)35. Mas não só neste campo se mor
reu por obra das péssimas condições prisionais, dos maus tratos e da violên
cia carcerária. A PVDE (Polícia de Vigilância e Defesa do Estado) que se 
transfomará em PIDE (Policia Internacional de Defesa do Estado ) em 22 de 
Outubro de 1945, pelo Dec.-Lei n.° 35046, tomando-se, progressivamente, 
"num quase Estado dentro do Estado" e passando a definir, na prática, o que 
era ou não tolerável em liberdade36, caberá a maior quota de crimes e violên
cias praticados durante o Estado Novo. Lembremos, apenas, o assassínio, 
pela tortura, em 26 de Junho desse mesmo ano de 1945, do militante comu
nista Francisco Ferreira Marques e, logo em 4 de Julho, o assasínio, a tiro, em 
Bucelas, de Alfredo Dinis (Alex) membro do Comité Central do Partido 
Comunista Português (ou P.C.P.). Mas esta polícia política que - como disse 
Dias Coelho - tinha "poderes reais de facto ilimitados", e mais ilimitados 
ainda a partir de 1949, com as chamadas "medidas de segurança"37 - requin
tava nos abusos das suas funções e em torturas e sevícias inimagináveis sobre 
os presos: como os espancamentos brutais e "científicos", a tortura do sono, a 
estátua, o isolamento, a "frigideira" do Tarrafal, etc Pela tortura do sono 
obrigava-se o preso a permanecer longos dias sem dormir; com a estátua, 
prolongava-se a tortura do sono com a imobilidade. O requinte da PIDE che
gou ao ponto de envolver os supliciados em estátua com arame farpado; cal
cule-se os efeitos de cada vacilamento! O comunista Francisco Miguel, por 
exemplo, que esteve preso 21 anos (embora não consecutivos, mas oito e 

3 4 Manuel Braga da CRUZ, "Salazar c a Política", in AA. VV, òp. of.p.66 e IDEM, "Notas 
para uma caralerização política do salazarismo", Análise Social, vol. 18 (72-73-74), 1982, 
3 o , 4.°e5.°, pp. 779-80. 

3 5 Sobre as atrocidades praticadas, neste campo, leiam-se os testemunhos de Candido de 
OLIVEIRA {Tarrafal - o pântano da morte, Lisboa, Editorial República, s.d.), Pedro 
SOARES {Tarrafal - Campo ¿la Morte Lenia, 2.a ed., Editorial Avante!, 1975), Francisco 
MIGUEL {Das Prisões à Liberdade, Lisboa, Editorial Avante!, 1986), Manuel FIRMO (Nas 
Trevas da Longa Noite/Da Guerra de Espanha ao Campo do Tarrafal, Lisboa, Europa¬
-América, 1975), Acácio Tomás de AQUINO (O Segredo das Prisões Atlânticas, Lisboa, 
Regra do Jogo, 1978), Gilberto de OLIVEIRA (Memória viva do Tarrafal, Lisboa, Editorial 
Avante!, 1987), etc. 

3 6 Manuel Braga da CRUZ, "Salazar e a política", in AA. VV. Salazar e o salazarismo, p. 67. 
37 José Dias COELHO, A Resistência em Portugal, Porto, Editorial Inova (1974), pp. 44-45. 
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meio dos quais no Tarrafal), na terceira vez que foi preso, em 1947, foi sujei
to à tortura da 'estátua' e do sono no célebre 3.° andar da rua António Maria 
Cardoso, em Lisboa, onde a lei era suposto não entrar. Esteve 30 dias e 30 
noites de pé e sem dormir, em três etapas: a primeira de 11 dias e 8 horas, a 
segunda de 10 dias e a terceira de 9 dias; entre a primeira e a segunda houve 
um intervalo de 40 horas que passou numa pequenina ceia do Aljube. Quanto 
ao resto, só lhe era permitido sentar durante os 10 minutos de cada refeição 
(ou seja, 30 minutos nas 24 horas)38. Torturas similares sofreram muitos 
outros - como Alvaro Cunhal, Pedro Soares, Ferreira Soares, Ferrreira Mar
ques, Germano Vidigal, José Patuleia, Manuel Rodrigues da Silva, Dinis Fer
reira Miranda, Rogério de Carvalho, etc.39. Quanto à "frigideira" do Tarrafal 
o testemunho de Francisco Miguel vale pelos demais, pois nenhum deles o 
refuta: "A frigideira - diz Francisco Miguel - era uma caixa de cimento (...). 
Tinha uma forma rectangular. O tecto era uma espessa placa de betão. Uma 
parede dividia-a interiormente em duas celas quase quadradas. Tinha cada 
uma delas a sua porta de ferro, perfurada em baixo com cinco orifícios onde 
mal se podia enfiar um dedo. Por cima, junto ao tecto, havia um postigo gra
deado em forma de meia-lua com menos de cinquenta centímetros de largura 
por uns trinta de altura. Estava exposta ao sol de manhã à noite. Lá dentro era 
um fomo.(...) O sol batia na porta de feiro e o calor ia-se tornando sempre 
mais difícil de suportar. íamos tirando a roupa, mas o suor corria incessante
mente. A frigideira teria capacidade para dois ou três presos por cela. Che
gamos a ser doze numa área de nove metros quadrados. A luz e o ar entravam 
com muita dificuldade pelos buracos da porta e em cima pela abertura junto 
ao tecto. Quatro passos era o percurso de uma parede à outra. Dentro havia 
uma constante penumbra. A porta quando se abria ou fechava rangia, e 
aquele rangido repercutia pelas paredes rebocadas de cimento. A água que 
nos davam para beber nunca chegava. Traziam-na de manhã numa lata e tal
vez não chegasse a uns quatro litros. Se éramos mais de dois não bastava para 
compensar os líquidos perdidos com o calor (...). A comida que nos forne
ciam era um pão. Em dias alternados apresentavam uma sopa rala. Lavarmo-
-nos era impossível e ao fim de poucas horas o cheiro a suor repugnava. O 
latão que servia de urinol e de pia estava destapado e só de manhã o podia-
mos despejar. Espalhava-se pela cela um cheiro pestilencial misturado com o 
das substâncias amoníacais da urina que nos faziam arder os olhos. Quando 
éramos muitos a respiração condensava-se no tecto e caíam gotas de água, 

Depoimento de Francisco MIGUEL, in 48 Anos de Fascismo e Repressão, Lisboa, textos 
recolhidos por Carme D. Carvalhais, Edição de Carme Carvalhais, distribuída pela Livraria 
Ler, Lda, (1974), pp. 68-69. 

Ramiro da COSTA, Elementos para a História do Movimento Operário em Portugal, 2." 
vol., 1930-1975, Lisboa, Assírio & Alvim, 1979, pp. 86-87. 
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mas não representavam um alívio e sim um tormento mais. íamos de rastos 
até à porta para respirar o ar mais fresco que entrava pelos buracos. Abafá
vamos. De noite eram os mosquitos, o chão de cimento como cama (...). E era 
também o frio, pois o cacimbo, depois do pôr do sol, arrefecia o bloco de 
cimento. (...) Havia momentos em que a sede era tanta que passávamos a lín
gua pela parede por onde escorriam as gotas da nossa respiração que ali se 
condensava. Os dias pareciam infindáveis. (...) A frigideira matava"40. Um 
lugar imundo, que exorbitava os sentidos até à alucinação, susceptível de 
bestializar qualquer homem e onde eram postos de castigo os mais lúcidos ou 
rebeldes. Quanto ao isolamento revestia-se de aspectos diferentes. Tinha 
lugar, normalmente, numa pequena divisão escura (pelo corte de electricida
de), onde um balde servia de latrina e onde o colchão era retirado pela manhã 
e devolvido à noite. O isolado só via luz quando, de manhã, ia levar o col
chão e quando, à noite, o ia buscar e despejar o balde. A poterna foi uma 
variante do isolamento usada no forte de S. João Baptista (nos Açores), e 
constava em colocar num poço, com água, com cerca de 15 metros de fundo, 
os detidos condenados a essa forma de castigo. Pela poterna açoreana, onde 
permaneceram cerca de 15 dias, antes de serem transferidos para o Tarrafal 
(onde vieram a falecer) passaram os anarco-sindicalistas Mário Castelhano e 
Arnaldo Simões Januário. 

Mas os excessos e as arbitrariedades do regime não foram apanágio, 
apenas, dos agentes da PLDE e dos estabelecimentos prisionais por eles con
trolados. Numa outra instância - nos tribunais plenários de Lisboa e Porto, 
criados em Outubro de 1945, com um corpo de juízes nomeados pelo 
ministro da Justiça - clamorosas e memoráveis injustiças se cometeram tam
bém - como sabemos pelos testemunhos de vários causídicos ilustres (como 
José Magalhães Godinho, Vasco da Gama Fernandes e Salgado Zenha) - só 
porque os réus tinham infringido a legalidade política vigente41. Ao seu juízo 
parcial foram submetidos vários membros do Movimento de Unidade Demo
crática (MUD) e, em 26 de Março de 1947, os elementos envolvidos na ten
tativa de golpe de Estado de 10 de Outubro de 1946. A eles também se sub
meteram, a partir de 12 de Julho de 1948, dezenas de cidadãos acusados de 
actividades subversivas num processo político, que foi o maior depois da JJ 
Guerra Mundial, e ficou conhecido como o Julgamento dos 108 4 2 . A PIDE 

4 0 Francisco MIGUEL, Das prisões à liberdade, Lisboa, Editorial Avante!, 1986, pp. 77-79. 
Leia-se, também, sobre a "frigideira" do Tarrafal, Cândido de Oliveira, op. cit., pp. 135 e ss. 

4 1 Sobre a prática do Tribunal Militar Especial c dos Tribunais Plenários que lhe sucederam, 
leia-se o testemunho de José Magalhães GODINHO, Pedaços de uma Vida, Lisboa, Pégaso 
Editores, 1992, pp 25-30. 

4 2 Fernando Miguel BERNARDES, Uma Fortaleza da Resistência. Peniche, ¡934-1974, 
Lisboa, Edições Avante!, 1991, p. 51. 
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cabia a instrução dos processos; e durante esta, que podia ir até seis meses, o 
detido ficava, inteiramente, à sua mercê - para interrogatórios (e já vimos de 
que meios a Polícia se servia) - acareações e inquéritos e sem direito ao con
tacto com o seu advogado. Uma vez terminado o período de instrução, se o 
detido ia a tribunal, a PIDE fazia acompanhar o processo dum Relatório con
fidencial, onde expunha as acusações que pretendia ver consignadas no des
pacho de pronúncia. Esses relatórios são verdadeiras monstruosidades judi
ciais. Atentemos apenas no relatório policial enviado ao Tribunal Plenário de 
Lisboa, sobre a Dra. Maria Luisa Costa Dias. Fôra-lhe encontrado, na bolsa 
de mão, um pequeno pedaço de papel com um horário escrito em abreviatu
ras (horário que nem era dela nem a letra sua), onde estavam escritas as letras 
L e T. Ora a PIDE descodificou-as, como querendo dizer "leituras e tradu
ção", o que provava - no entender daquela polícia - as superiores responsa
bilidades que Maria Luisa Costa Dias tinha dentro do Partido Comunista. A 
propósito, replicou o advogado de defesa que era uma felicidade não consta
rem do horário as letras A e S, porque então a polícia teria "descoberto" que 
a acusada às segundas, quartas e sextas fazia "atentados" e às terças, quintas 
e sábados "sabotagens"43. Feito o despacho de pronúncia, que não dissentia 
das conclusões do Relatório confidencial da PIDE, procedia-se ao julgamen
to, onde os réus quase nunca tinham razão perante as provas alegadamente 
"irrefutáveis" da PIDE. E quando a tinham, ou seja, quando o Tribunal Ple
nário os absolvia, como aconteceu com António Domingos Jubileu, absolvi
do em 16 de Dezembro de 1949, ainda se corria o risco de receberem uma 
notificação da PIDE, aplicando-lhes as medidas de segurança com interna
mento (como aconteceu com o supracitado António Jubileu que viu a sua 
prisão prolongada até 12 de Dezembro de 1951)44. Estas arbtirariedades poli
ciais e governamentais, chegavam mesmo a escandalizar alguns dos mais 
fiéis prosélitos do regime - como Marcelo Caetano - que em carta a Salazar, 
de 8 de Abril de 1948, insurgindo-se contra a prisão de Adriano Moreira 
(porque, consultado, inspirara uma mera participação à polícia!) desabafava: 
"que segurança temos nós todos, os que andamos nos caminhos da vida 
pública, se podemos ser demitidos sem defesa prévia, ver destruídos os nos
sos contratos por discordância da opinião de um governante e ser incrimina
dos - ou, antes, presos e envolvidos em demoradas investigações por nos 
queixarmos à Polícia (...)?"4\ 

Mas não só na aplicação da justiça aos presos políticos se cometiam 
arbitrariedades. A Censura, apesar de ter abrandado durante o período eleito-

+3 Jose Dias COELHO, op. áL, pp. 70-7]. 
4 4 Fernando Miguel BERNARDES, op. cit., pp. 51 -52. 
4 5 Apud Jose Freire ANTUNES, Salazar e Caetano. Cartas secretas, ¡932-1968, Lisboa, 

Círculo de Leitores, 1993, p. 230. 
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ral de 1945, não foi abolida (nem de perto nem de longe!), embora discorde 
da opinião de Oliveira Marques de que a liberdade conseguida não tenha ido 
muito mais além do que declarações à imprensa46. Integrada a partir de 1944 
(pelo decreto-lei n.° 33545 de 23 de Fevereiro) no Secretariado Nacional de 
Informação, cujo Secretário era escolhido directamente por Salazar, passou a 
ser controlada mais de perto pelo Presidente do Conselho. Esta centralização 
da instituição censória foi acompanhada, quase simultaneamente, de vários 
diplomas repressivos da autoria de Cavaleiro Ferreira (como o decreto-lei 
n.° 35044 que criou os Plenários Criminais e o decreto-lei n ° 35015 de 15 de 
Outubro de 1945, que agravou as penas de injúria e ofensa ao Chefe de Esta
do) 4 7. Os jornais continuavam submetidos à censura prévia das "provas a gra
nel" apresentadas em triplicado (excepto em Lisboa onde apenas eram exigidos 
dois exemplares), das quais uma regressava ao jornal com dois carimbos: um 
deles, sempre idêntico, dizia "visado", indicando a localidade da comissão de 
Censura (estamos a falar da lei de imprensa anterior a 1972), o outro indicava 
o resultado: "autorizado parcialmente", "demorado" ou "proibido". O noti
ciário proveniente do estrangeiro e do Ultramar estava igualmente sujeito a 
censura prévia. Este aperto no torniquete censório não deixou de incomodar, 
inclusivé, figuras do regime, como o Arcepisbo-Bispo de Aveiro, D. João 
Evangelista (já por várias vezes vítima da Censura), que em carta a Salazar, 
datada de 4 de Maio de 1946, lhe perguntava se, em certos casos, a Censura 
não pecava por execesso de zelo, por uma "espécie de inútil alarme"48. Não 
sabemos se Salazar foi sensível às advertências do Prelado aveirense. Se o 
foi, rapidamente se esqueceu, como podemos verificar por algumas censuras 
da Comissão de Exame Prévio do Porto, que a seguir se reproduzem: 
"5.1.1967: Primeiro turista de 1967 - não dizer que é operário"; "5.2.1967: 
Julgamento nas Caldas da Rainha, dos autores da morte de um cão - Cortar"; 
"6.4.1967: Exéquias por D. Miguel e D. Adelaide - Eliminar os vivas. Coro
nel Pinheiro"; "8.4.1967: Manifestação, em Paris, contra Humphrey. Não 
aparecer, no título, os gritos de mandar para casa os americanos. Capitão 
Correia de Barros"; "1.5.67: Telegramas sobre Cassius Clay. Nada de sensa
ção, que ele não mereçe. Coronel Roma Torres", etc. etc.49. 

4 6 A. H. de Oliveira MARQUES, História de Portuga!, 2a vol., Lisboa, Palas Editores, 1978, 
p. 348. Sobre a Censura neste período e o seu reordenamento institucional veja-se Graça 
FURTADO, A Censura à Imprensa (1820-1974), Lisboa, Universidade Católica Portugue
sa/Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1993, pp. 117-12Ó. 

4 7 Sobre a legislação repressiva de Cavaleiro Ferreira veja-se José Magalhães GODINHO, Pela 
Liberdade, Lisboa, Publicações Alfa, 1990, pp. 97-104. 

4 8 Apud A política de informação no regime fascista, vol. I , org. pela Comissão do Livro Negro 
sobre o Regime Fascista, Lisboa, Conselho de Ministros, 1980, pp. 118-120. 

4 9 César PRÍNCIPE, Os segredos da censura, Lisboa, Editorial Caminho, 1979, pp. 29-32, 
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Quanto à liberdade de opinião, a situação não era melhor do que a liber
dade de imprensa. Rodrigues Lapa, depois de dar uma entrevista ao Diário de 
Lisboa, em 5 de Janeiro de 1949, por se ter referido a Portugal como um país 
de cofres, foi detido e preso no Aljube de Lisboa, onde passou alguns dias50. 
Igualmente detidos e presos foram vários dirigentes do MUD (Movimento de 
Unidade Democrática) e do MUD juvenil, entre 1946 e 1949, por subscrever 
manifestos clandestinos contra o regime - como o Coronel Hélder Ribeiro, 
Mário de Azevedo Gomes, Teófilo Carvalho dos Santos, Vasco da Gama 
Fernandes, José Magalhães Godinho, Gustavo Soromenho, Mário Soares, e 
tantos outros; e vários cidadãos que, em princípios de 1947, se dirigiram ao 
Ministro da Justiça, pedindo-lhe um inquérito à situação dos presos políticos, 
tiveram, como resposta, a prisão em Caxias, onde estiveram incomunicáveis 
durante um mês. E não foram poucos nem pequenos os obstáculos postos 
pela polícia a Norton de Matos, quando se candidatou, em 1948, a Presidente 
da República; contou-lhe um jornalista que, inicialmente, os jornais tinham 
recebido ordens para manterem um "silêncio absoluto" sobre ele, silêncio 
que mais tarde foi quebrado para dar lugar a humilhações públicas e ataques 
soezes, que motivaram, da sua parte, uma "representação de protesto" ao Pre
sidente do Conselho em 8 de Setembro desse ano51. Mas se o direito à liber
dade de opinião foi reprimido não o foi menos o direito à liberdade de reu
nião e manifestação. Em Abril de 1946, uma greve por melhores salários que 
movimentou 10.000 operários têxteis da Seira da Estrela, foi violentamente 
reprimida por forças policiais e feitas prisões em massa pela PIDE, proce-
dendo-se, de seguida, ao encerramento das fábricas por 30 dias para castígal
os operários (como já acontecera nas greves de 8 e 9 e de Maio de 1944); em 
4 de Abril de 1947, ou seja, mais ou menos um ano depois da greve têxtil da 
Serra da Estrela, efectua-se "o último movimento grevista deste ciclo", ini
ciado em 1942, que envolveu 20 mil operários das construções navais e 
outros sectores industriais de Lisboa, durante 21 dias, que culminou numa 
feroz repressão policial, com centenas de prisões e deportação de vários 
trabalhadores para o Tarrafal52. 

Também no direito à liberdade de trabalho, o Governo foi implacável na 
discriminação por motivos políticos53. Referimos já as depurações que atin-

'0 Sobre este episódio pode ver-se Norberto Ferreira da CUNHA, "As desventuras políticas 
dum elere: Rodrigues Lapa", in Fórum (Braga), 22, Julho-Dez. de 1997, p. 25. 

1 1 Norton de MATOS, Os dois primeiros meses da minha candidatura à Presidência da 
República, Lisboa, Edição do Autor, 1948, pp. 59-62 e 67-68. 

, 2 Veja-se Ramiro da COSTA, op. cit., pp. 68-71. Sobre o cerceamento legal, pelo Estado 
Novo, à liberdade de reunião e à liberdade sindical, veja-sc José Magalhães Godinho, Falar 
Claro, Lisboa, Edição do Autor, pp. 61 -64 e 77-85. 

3 Veja-se José Magalhães GODINHO, Falar claro..., pp. 68-70. 
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giram os subscritores das listas do MUD em 1945. Pois, em 18 de Junho de 
1947, ao abrigo do famigerado decreto-lei 25.317, de 13 de Maio de 1935, 
foram compulsivamente demitidos vários oficiais e mais de duas dezenas de 
prestigiados professores universitários conhecidos pelas suas ideias demo
cráticas, entre os quais Mário de Azevedo Gomes, Barbosa de Magalhães, 
Bento Caraça, Pulido Valente, Fernando Fonseca, Cascão de Anciães, Cân
dido de Oliveira, Marques da Silva, Flávio Resende, Ferreira de Macedo, 
José Morgado, Aniceto Monteiro, Remy Freire, Baptista Ribeiro, Pereira 
Gomes, Vitorino Magalhães Godinho, Mário Silva, Morbey Rodrigues, Rui 
Luis Gomes, Manuel Valadares, Mário Silva, Dias Amado, Zaluar Nunes, 
etc. Finalmente falemos dos partidos políticos. Apesar de Salazar se opôr a 
eles, a conjuntura internacional levou-o a condescender, em 1945, com elei
ções de "tipo individualista11 - a expressão é sua - que, no entanto, como 
advertiu, assentavam em sistemas e lógicas que não eram as do regime e onde 
as massas populares estavam sujeitas à influência de factores estranhos à 
consciência e ao interesse nacional54. No entanto, aceitou-as por duas ordens 
de razões; era a oportunidade de sufragar, democraticamente, o regime, 
perante a comunidade internacional55; e, por outro, sabia que a Oposição, 
apanhada, de surpresa, pela sua decisão, não teria tempo nem meios para se 
organizar e disputar, vitoriosamente, o pleito eleitoral, tanto mais que - não 
sendo permitidos os partidos políticos - só lhe restava aglutinar-se em "movi
mento11 (como o Movimento de Unidade Democrática, em que se veio a 
organizar em 8 de Outubro de 1945) que estava longe de ter a coesão e a uni
dade dum partido político (como Salazar sabia). Em conformidade com estas 
intenções, é óbvio que Salazar não ia satisfazer as condições que o MUD lhe 
exigia, para uma disputa eleitoral, minimamente, equitativa e digna, ou seja, 
o fim da censura prévia, a liberdade de reunião e de associação, um novo 
recenseamento (o existente fora encerrado sete meses antes) e o alargamento 
do período de propaganda eleitoral (que o Governo limitara a 40 dias). Pelo 
contrário. Não só não satisfez essas exigências do MUD - que por isso mes
mo desistiu de ir às umas - como proibiu a publicação de "comunicados", de 
propaganda eleitoral, encerrou as suas sedes, interrogou milhares dos seus 
aderentes (muitos dos quais prendeu, demitiu da função pública ou pôs em 

5 4 Oliveira SALAZAR, "Governo e Política" (na posse da nova comissão executiva da União 
Nacional, em sessão realizada numa sala da biblioteca da Assermbleia Nacional, em 4 de 
Março de 1947), in Discursos e notas políticas, IV, 1943-1950. Coimbra, Coimbra Editora. 
Lda, 1951, p. 271. 

5 5 DUARTE (Álvaro Cunhal), "Informe Político do Comité Central ao IV Congresso do 
Partido Comunista Português" (1946), in O Caminho para o derrubamento do fascismo, 
Lisboa, Edições Avante!, 1997, pp. 143-144. 
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"lista negra"56), acabando, por fim, por prender alguns dos membros da sua 
Comissão Central e ilegalizar o movimento em Março de I94857. 

Ora, o que pensava Salazar de todas estas arbitrariedades e violências 
repressivas, cometidas à sombra do seu governo de "prosperidade na paz"? 
Apesar de tudo - e cito as suas palavras de 1945 - não foram numerosas nem 
execes si vãmente graves58. 

2. A Oposição ao Estado Novo perante os Direitos do Homem 

Muito diferente era o entendimento da Oposição quer quanto à praxis do 
regime salazarista quer quanto aos Direitos do Homem. Sabemo-lo pelos 
manifestos do MUNAF (Movimento de Unidade Anti-Fascista), do MUD, de 
Norton de Matos, do PCP. O MUNAF (inicialmente CNUAF, ou Conselho 
Nacional de Unidade Anti-fascista) constituiu-se em Dezembro de 1943; nele 
estavam representados o Partido Democrático, o Partido Republicano, a 
Esquerda Democrática, os anarco-sindicalistas, o velho Partido Socialista 
(SPIO), o Grupo da Seara Nova, o PCP, a Maçonaria, democratas indepen
dentes e a União Socialista, esta 'última "a mais importante agremiação polí
tica não comunista dos anos 40, em cujos finais se começa a apagar"59. Ainda 
que este movimento, apesar das forças nele representadas e das figuras pres
tigiosas que o encabeçavam - como Norton de Matos, Bento Caraça, Barbosa 
de Magalhães, Jacinto Simões, Manuel Seira, José Magalhães Godinho e 
Piteira Santos, entre outros - nunca tenha tido uma verdadeira actuação polí
tica, enquanto tal, com uma linha de actuação e organização comum60, tem, 

5 6 Jose Magalhães GODINHO, "Como nasceu o MUD cm 1945", in João Medina (dir.), 
História Contemporânea de Portugal. Ditadura: O Estado Novo. Do 28 de Maio ao 
Movimento dos Capitães (tomo II). Lisboa, Amigos do Livro, Editores, 1985, p.78; um 
maior desenvolvimento sobre o MUD pode ler-se na obra do mesmo autor, Pela Liberdade, 
Lisboa, Publicações Alfa, 1990, pp. 35-81. 

5 7 José Dias COELHO, A Resistência em Portugal, Porto, Editorial Inova, s.d., p. 15 e Ramiro 
da Fonseca, op. cil., pp. 77-78. 

5 8 Oliveira SALAZAR, "Votar é um grande dever" (7 de Outubro de 1945, numa das salas da 
biblioteca da Assembleia Nacional), in Discursos e notas políticas, IV, 1943-1950. Coimbra, 
Coimbra Editora. Lda, 1951, p. 173. 

5 9 Fernando ROSAS, O Estado Novo (1926-1974), in História de Portugal, t. 7, dir. por José 
Mattoso, Lisboa, Circulo de Leitores, 1994, p. 384 e David L. RABY, "O MUNAF, o PCP e 
o problema da estratégia revolucionária da Oposição", in Análise Social, 20 (84), 1984-5°, 
pp. 687-699. Sobre a União Socialista, leia-se José Magalhães GODINHO, "Como surgiu a 
União Socialista (Para a História do Movimento Socialista na Década de 40)" (1976) in 
Falas e Escritos políticos, Lisboa, Moraes Editores, 1981, pp. 65-77. 

6 0 Ibidem, p. 389. Opinião afim desta é a de Ramiro da Costa, que circunscreve o movimento -
prisioneiro das limitações e ilusões da ideologia burguesa - a "uma reunião de persona
lidades e notáveis" (in op. ed., pp. 72-73). Também Dawn L. Raby se aproxima desta opinião 
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contudo, para o tema que abordamos, um interesse especial: consagra o prin
cípio de uma política "unitária" da Oposição, onde a União Socialista (lide
rada, sobretudo, por José Magalhães Godinho, que, em toda a sua vida se 
afadigará numa cruzada em prol dos Direitos do Homem) será a principal 
aliada do PCP (até ao desmoronamento dessa política após a malograda elei
ção presidencial de Norton de Matos, em março de 1949); obrigará o partido 
comunista a um "seguidismo político-táctico" com a liderança burguesa e 
liberal do MUNAF (que não conseguirá controlar), a cujos princípios e valo
res, o MUD - criado em 8 de Outubro de 1945 - dará continuidade61; permi
tirá ao PCP - através do MUD (que será como que a "ressurreição" legal do 
MUNAF), e depois do malogro eleitoral de 18 de Novembro, reforçado pelo 
descontentamento popular gerado pela I I Guerra Mundial e pelo prestígio 
internacional da URSS - capitalizar a política "unitária" da Oposição (quer 
no plano organizativo quer no plano ideológico)62. Contudo, este ascendente 
do PCP sobre a política "unitária" da Oposição, protagonizada pelo MUD, 
não o levará a cometer imprudentes intransigências. Estrategicamente, não 
reclamará mais do que a queda da Ditadura e a instauração de um regime 
democrático, sufragado pela vontade popular, em eleições livres, que devol
vesse aos cidadãos os seus inalienáveis direitos - os Direitos do Homem e do 
Cidadão. E isto que reivindica Alvaro Cunhal, no Relatório ou "Informe 
político", por ele apresentado ao PV Congresso (II Ilegal) do Partido Comu
nista em Julho de 1946, onde defende, como objectivos imediatos do seu par
tido, - repetimos - o derrube do fascismo, a concessão das liberdades funda
mentais, as liberdades de pensamento e de opinião, de reunião e associação, a 
criação de partidos políticos e a realização de eleições livres, por sufrágio 

ao considerar a actividade do MUNAF pouco mais do que "formal" (tn "A crise ideológica 
da Oposição: o PCP de 1949 a 1957", in AA. VV„ O Estado Novo, das Origens ao Fim da 
Auracia (1926-1959), vol. I I . . . , p. 50); contudo, alguns anos antes, terá partilhado uma 
opinião algo distinta, como parece inferir-se da importância que atribui à criação, pelo 
MUNAF, cm fins de 1944, de grupos antifascistas dc combate (ou GACs) como passo 
importante para a via insurrecional (in "O MUNAF, o PCP c o problema da estratégia 
revolucionária da Oposição", in Análise Social, 20 (84), 1984-5.°, pp. 695-96). Apesar de 
dominante, esta opinião não me parece ser compartilhada por José Magalhães GODINHO 
(FedaçGs de uma vida..., pp. 45-47 e 77). 

6 1 Fernando ROSAS, "Salazar e o salazarismo: um caso dc longevidade política", in AA. VV, 
Salazar e o salazarismo..., p. 28; David L. RABY, "O MUNAF, o PCP c o problema da 
estratégia revolucionária da Oposição", in Análise Social, 20 (84), 1984-5.°, pp. 695-99 e 
Ramiro da COSTA, op. ed., p. 75. 

« Ibidem, pp. 27-28; IDEM, O Estado Novo (1926-1974), in História de Portugal, t. 7, dir. 
por José Mattoso, Lisboa, Círculo de Leitores, 1994, pp. 384 e 390; David L. RABY, 
"A crise ideológica da Oposição: o PCP de 1949 a 1957", in AA. VV., O Estado Novo, das 
Origens ao Fim da Autarcia (1926-1959), vol. I I . . . , p. 47. 



A Declaração Universal dos Direitos do Homem 23 

universal, para a escolha do governo que mais interessasse os cidadãos6 3. Ora 
estes objectivos políticos do PCP coincidiam quer com os do Relatório 
apresentado no Centro Almirante Reis, donde saiu o MUD 6 4 , quer com os da 
Comissão Central deste, conforme foram expostos na proposta deste Movi
mento, lida por Mayer Garção, na sessão realizada na Voz do Operário, em 
30 de Novembro de 1946: "restituição aos cidadãos das liberdades funda
mentais" (como sejam, o direito à vida e à integridade pessoal, à liberdade de 
expressão do pensamento sob qualquer forma, à inviolabilidade de domicílio 
e ao sigilo de correspondência, ao direito a não ser privado da liberdade pes
soal nem ser preso sem culpa formada (salvo nos casos previstos na lei), a 
não ser sentenciado, criminalmente, senão em virtude de lei anterior que 
declare puníveis o acto ou omissão, à liberdade de reunião e de associação, 
etc); amnistia total dos presos políticos e dos presos por questões ditas 
sociais, autorização do regresso ao país dos forçosamente exilados, abolição 
do regime de censura, liberdade de organização e actuação dos partidos polí
ticos, novo recenseamento, uma nova lei eleitoral que revogue a discrimina
ção da capacidade eleitoral por motivos políticos, religiosos, sexuais ou rácicos 
e consagração dos direitos das minorias65. Também no manifesto clandestino 
da Comissão Central do MUD sobre a admissão de Portugal na ONU (de 
Agosto de 1946) - manifesto que levará à prisão dos seus subscritores - não 
só a repressão do regime é, vigorosamente, denunciada como se adverte que 
"não existem Povos livres onde quer que sobrevivam regimes que a moral 
internacional condenou, onde as liberdades cívicas são cerceadas por sistema, 
onde assumem, de mãos dadas, na orgânica do Estado, posição cimeira, a 
Polícia Política e a Censura, onde a consulta ao eleitorado, viciada sobre 
imperfeita, não pode garantir honestamente a expressão da opinião pública, 
onde o governo é, com poderes descricionários, o órgão executivo de um só 
partido"66. Constatamos, pois, quanto o PCP e o MUD eram sensíveis, embo
ra por razões e objectivos diferentes, à democracia e aos direitos, liberdades e 
garantias dos cidadãos. Ora é esta Oposição que irá cooptar o General Norton 
de Matos para se candidatar à Presidência da República, nas eleições de 
Fevereiro de 1949. E, como é óbvio, o candidato escolhido não se afastará 

6 3 DUARTE (Álvaro Cunhal), "Informe Político do Comité Central ao IV Congresso do 
Partido Comunista Português" (1946), in O Caminho para o derrubamenlo do fascismo, 
Lisboa, Edições Avante!, 1997, pp. 157-58. 

6 4 Este Relatório pode ler-se em José Magalhães Godinho, Pedaços de uma vida..., pp. 81-86. 
6 5 Comissão Central do MUD, A Sessão de 30 de Novembro do Movimento de Unidade 

Democrática, Edição da Comissão Central do MUD, Lisboa, 1946, pp. 58-61. 
6 6 AA.VV. "O MUD perante a admissão de Portugal na ONU" (Agosto de 1946), in João 

MEDINA (dir.), História Contemporânea de Portugal. Ditadura: O Estado Novo. Do 28 de 
Maio ao Movimento dos Capitães (tomo II). Lisboa, Amigos do Livro, Editores. 1985, p. 80. 
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dos compromissos ideológicos dos seus apoiantes, como se verifica pela lei
tura do seu manifesto À Nação, de Julho de 1948, onde promete - caso seja 
eleito - não só reintegrar Portugal "no regime liberal que, desde a abolição do 
absolutismo até 28 de Maio de 1926, persistiu na Nação" 6 7 mas também 
devolver aos cidadãos as liberdades fundamentais e o pleno exercício das 
liberdades cívicas e dos direitos do homem, conforme o consagrava o Direito 
internacional68. 

3. O Regime e a Oposição perante a Declaração dos Direitos do 
Homem (1948) 

Por tudo o que acabamos de dizer, sobejavam razões para a Declaração 
dos Direitos do Homem, de 10 de Dezembro de 1948, provocar confrontos 
ideológicos entre os prosélitos da Ditadura e a Oposição. Aos primeiros, agi
tar esses Direitos era mais uma oportunidade para os associar à sua origem 
revolucionária e sangrenta (a Revolução Francesa de 1789) e a uma das suas 
manifestações nacionais e concretas mais acabadas: a nossa I República, com 
a sua desordem, imoralidade, clientelismo, corrupção e plutocracia - como 
gostava de recordar e insistir Oliveira Salazar; enfim, uma oportunidade para 
o Estado Novo desancar, uma vez mais (e nunca era demais, segundo Sala
zar), no individualismo liberal e republicano. Para a Oposição - que nos seus 
manifestos clandestinos tanto insistia nas constantes violações dos Direitos 
do Homem pela Ditadura (não esqueçamos, por exemplo, que Vasco da 
Gama Fernandes e Teófilo Carvalho dos Santos, ambos elementos do MUD, 
passarão a fazer parte da Liga Portuguesa dos Direitos do Homem, a partir de 
1953) - era a oportunidade de invocar, mais uma vez, a condenação dessas 
violações perante a comunidade internacional. Ora, a não ser excepcional
mente, não aconteceu nem uma coisa nem outra. Uns e outros, o regime e a 
Oposição, quase silenciaram a Declaração; e quando a ela se referiram foi 
como mera notícia e não sob a forma de comentário. Vejamos. 

Se percorrermos os manifestos do MUD nem um só foi, expressamente, 
escrito a propósito da Declaração ou alude ela; e a mesma continência verbal 
encontramos em periódicos que lhe eram afectos ou próximos, como o diário 
matutino portuense O Primeiro de Janeiro; os diários vespertinos lisboetas a 
República e o Diário de Lisboa; o porta-voz do PCP, ou seja, o Avante! e a 
revista coimbrã Vértice (desde 1944, propriedade da direcção do sector 

6 7 Norton de MATOS, Os dois primeiros meses da minha candidatura à Presidência da 
Republica, Lisboa, Edição do Autor, 1948, p. 81. 

6 8 Ibidem, pp. 82-84. Este manifesto foi também reproduzido por José Magalhães GODINHO, 
Pedaços de uma vida..., pp. 89-93. 
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intelectual do PCP); contra a corrente desta continência da Oposição, foi a 
Seara Nova. Vejamos esta questão mais de perto. 

O Primeiro de Janeiro, diário matutino do Porto, de tendência demo¬
-liberal, foi o único dos três diários desta cidade (os outros dois eram O 
Comércio do Porto e o Jornal de Notícias ) que noticiou a aprovação da 
Declaração dos Direitos do Homem pelo plenário da Assembleia Geral da 
ONU, reproduzindo-a na íntegra e distinguindo nela os princípios gerais, os 
direitos individuais do ser humano, as liberdades públicas, os direitos eco
nómicos, sociais e culturais do indivivíduo, salientando, por fim, em confor
midade com a Declaração, que os direitos e liberdades conferidos a um indi
viduo, grupo ou Estado não podiam ser usados por estes para os destruir69. 
Quanto aos diários vespertinos de Lisboa - a República e o Diário de Lisboa 
- foram ainda mais comedidos sobre a Declaração do que O Primeiro de 
Janeiro; a República, ao que parece, atenta ao que se estava a passar no 
palácio Chaillot, reproduziu, numa pequena nota redactorial, o artigo 19.° do 
projecto da Declaração, ou seja, aquele artigo que enfatiza o direito de parti
cipação de todos os cidadãos no exercício do poder político, através de repre
sentantes eleitos, por sufrágio universal, secreto e periódico7 0; num segundo 
momento, limitou-se a dar uma notícia breve e sem comentários, da aprova
ção da Declaração e - por ignorância ou não - da abstenção da China na 
votação7 1; finalmente, no "factos mais notáveis de 1948", síntese do que 
ocorrera de mais notável no ano findo, não incluiu nem nomeou a Declara
ção. Como foi isto possível num diário que contava entre os seus regulares 
colaboradores Emilio Costa, Julião Quintinha, Artur Inês, Luis Cebola, 
Manuel Mendes, Rocha Martins, Augusto Casimiro, alguns deles activistas 
do MUD? Quanto ao Diário de Lisboa, surpreedentemente, é mais prolixo. 
No dia seguinte à aprovação da Declaração, resume todos os seus artigos72, 
lembrando, pouco depois, nos "Ecos" da redacção, que a afirmação que 
"todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos, indepen
dentemente de raças, cor, sexo, língua ou opinião política"73 não passava 
duma "bela doutrina para sonhar" (dadas as restrições que a deformam ou 
negam); e por aqui se ficou o Diário de Lisboa (que também não aludiu à 
Declaração na sua síntese dos factos mais memoráveis de 1948), salvo um 
confrangedor artigo de João de Barros, na primeira página, sobre "os Direitos 
do Homem" onde salientou, como os mais importantes desses direitos, o 
direito ao sonho e à esperança, opinião que, pela sua perigosa ambiguidade, 

6 9 In O Primeiro de Janeiro, 9 c 11 de Dezembro de 1948, pp. 1 c 2. 
7 0 "Ditos... e feitos". República, 16 de Novembro de 19148, p. 1. 
7 1 In República, 7 de Dezembro de 1948, p. I . 
7 2 In Diário de Lisboa, 7 de Dezembro de 1948, p. 12. 
7 3 In Diário de Lisboa, 11 de Dezembro de 1948. p. 6. 
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nem sequer permite interpretá-la como um farpa subtil atirada à mordaça do 
regime74. Por sua vez nem O Avante! (órgão do Partido Comunista Portu
guês) nem a Vértice (Coimbra), fizeram quaisquer referências à Declaração, 
o que não deixa de ser surpreendente; no que diz respeito ao Avante! é sur
preendente, porque não eram poucos os militantes comunistas que sofriam 
em Caxias, em Peniche e no Tarrafal, que viviam mergulhados no medo e 
nos sobressaltos da clandestinidade, para além de Alvaro Cunhal ter dito em 
Julho de 1946 - recordemos - que urgia, no momento presente lutar pelo 
restabelecimento duma ordem democrática e pela devolução aos cidadãos 
dos seus direitos fundamentais, cívicos e políticos; no que diz respeito à Vér
tice, não faltava entre os seus colaboradores de 1948-49, intelectuais sensí
veis aos direitos do homem - como Egídio Namorado, Joaquim Namorado, 
Manuel Mendes, António de Almeida, Vergílio Ferreira, Armando Bacelar, 
Armindo Rodrigues e tantos outros. 

Passemos agora à imprensa próxima do Governo, mais exactamente aos 
diários portuenses O Comércio do Porto e o Jornal de Notícias; e aos diários 
lisboetas O Século, o Diário de Notícias e o Diário da Manhã. O Comércio 
do Porto não nos dá a mínima notícia da Declaração, apesar de colaborarem 
regularmente nas suas colunas, com artigos de opinião, Serras e Silva, Pache
co de Amorim e Pinheiro Torres, todos eles, amplamente, comprometidos 
com o regime e empenhados no comentário e na doutrina política e social. 
Igual omissão da Declaração verificamos no Jornal de Notícias (à parte umas 
sumárias linhas na última página sobre a opinião duma jornalista acerca da 
importância futura da Declaração). Os dois mais importantes diários matuti
nos de Lisboa - O Século e o Diário de Notícias - não fazem a mínima refe
rência à Declaração. E o Diário da Manhã, diário oficioso do regime, dirigi
do por Manuel Múrias, só uma vez, lacónicamente e no interior das suas 
páginas, se refere à Declaração, para noticiar a sua aprovação. 

Ao arrepio deste laconismo, quando não silêncio, temos, por um lado, A 
Voz, a revista Brotéria e as Novidades e, por outro, a Seara Nova. A primeira, 
era filomonárquica; a segunda, órgão da Companhia de Jesus; a terceira, do 
Patriarcado; a quarta, órgão do grupo seareiro. Os três primeiros periódicos, 
embora próximos do regime, estavam ainda mais próximos da Igreja Católi
ca. Por isso, as referências que neles encontramos à Declaração (e há mesmo 
um artigo de Pinheiro Torres de marcada influência bonaldiana), são de 
repúdio, porque - do seu ponto de vista - a Declaração era materialista e 
ateia (porque não reconhecia a origem divina do homem e dos seus direitos) 
e, por isso mesmo, seria sempre uma arma de guerra75. Bastante diferente e 

7 4 João de BARROS, "Direito ao sonho", Diário de Lisboa, 23.12.1948, p. 1. 
7 5 REDACÇÃO, "Deus torada lei...", A Voz, 13 de Outubro de 1948, p. 1; Pinheiro TORRES. 

"Os Direitos do Homem", A Voz, 1 de Novembro de 1948, p. 1 e 4; recensão na Brotéria, 
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de sinal contrário foi a recepção da Seara Nova. Num artigo de exaltação e 
sumária exposição da história dos Direitos do Homem, Barbosa de Maga
lhães, vulto importante do MUD (mas não a escrever, por acaso, na Seara, 
que timbrava pelo não alinhamento político-partidário e pela subordinação da 
política a uma ética de matriz kantiana)76, afirma a sua convicção de que o 
mundo "marcha no caminho do'progresso, na luta pela liberdade individual e 
pelas liberdades públicas, pela igualdade dos homens, sem distinções de raça, 
cor, de religião, de política, de nascimento e de nacionalidade e pela Frater
nidade"77; não se coibe mesmo de afirmar que embora a Constituição Política 
Portuguesa inserisse, no seu artigo 8.°, uma declaração dos "direitos e garan
tias individuais dos cidadãos portugueses", todavia, o regime político portu
guês era "tudo quanto há de menos democrático"78, ou seja, um regime hostil 
ao progresso, aos direitos e liberdades dos cidadãos, à fraternidade e ao res
peito e dignidade da pessoa humana. Para que esta situação se invertesse e a 
Declaração viesse a ter um valor efectivo e universal era necessário - em seu 
entender - que os seus princípios, além dum valor político e internacional, 
tivessem "um valor intrínseco", fossem válidos em si, constituindo uma ver
dadeira "lex perfecta ", pela precisão dos seus preceitos, pelas sanções adop
tadas, pelos meios de fiscalização e pela jurisdição estabelecida79. De 
contrário seria puramente platónica e ineficiente80. Simultaneamente, com 
Barbosa de Magalhães, Lobo Vilela, membro do MUD e da União Socialista 
- também ele vítima do Salazarismo - escreverá na Seara Nova dois interes
santes artigos sobre doutrina política ou "ciência pura" da política (como lhe 
chamou Salazar): um sobre "liberdade de decisão e liberdade de acção" e um 
outro em defesa da "liberdade política"8 1; por fim, a própria Seara Nova 
transcreveu, na íntegra, a Declaração Universal dos Direitos do Homem82. 

vol. XLVII , fase. 4, Outubro de 1948, pp. 357-58; e a "Nota do Dia" da redacção 
d'Av Novidades, de 6 de Dezembro de 1948, p. 1. 

7 6 Note-se que o Anteprojecto duma Declaração dos Direitos do Homem, elaborado pela 
Comissão dos Direitos do Homem da ONU fora já publicado pela Seara Nova (n.° 1041, de 
12.7.1947) e comentado por Azevedo Gomes na mesma revista (n.° 1050, de 13 de Setembro 
de 1947). 

7 7 Barbosa de MAGALHÃES, "Os direitos fundamentais do homem do ponto de vista 
internacional", in Seara Nova, n.° 1099, 22 de Janeiro de 1949, p. 2. 

7 8 Ibidem. 
7 9 Ibidem, p. 5. 
8 0 Ibidem, pp. 4-5. 
8 1 Lobo VILELA, "Liberdade de decisão e liberdade de acção", Seara Nova, n.° 1101, de 5 de 

Fevereiro de 1949, pp. 39-41 e "Liberdade política", Seara Nova, n.° 1102, 12 de Fevereiro 
de 1949, pp. 50-52. 

8 2 Seara Nova, n." 1111, de 23 de Abril de 1949, pp. 162-63. 
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4. As razões duma omissão 

Como acabamos de ver, a recepção da Declaração entre nós, foi, na 
generalidade dos casos, fruste quando não nula e, em alguns outros, ficou 
muito aquém do que seria de esperar. Porque é que a imprensa afecta ao 
regime reagiu, tão cautelosamente, quando não parcimoniosamente, sobre um 
tema que lhe era particularmente propício para desenterrar o "machado de 
guerra" contra o liberalismo e contra os "democratas" que apoiavam a pró
xima candidatura de Norton de Matos? Porque é que a Oposição, aglutinada 
no MUD ou fora dele, não se aproveitou da Declaração para denunciar as 
violações dos direitos do homem cometidas pelo regime (não me refiro, 
como é óbvio, à denúncia de casos que a Censura não consentiria mas a uma 
defesa de princípios)? Porquê este silêncio ou continência perante uma 
Declaração que não devia ter passado despercebida? Há várias razões que a 
explicam: razões doutrinais, a Censura prévia, o generalizado cepticismo 
quanto à eficácia das organizações internacionais e à manifesta inoperância 
prática da ONU; e os alinhamentos estratégicos da política interna portuguesa 
(no poder ou contra ele) pelas decisões das potências que dominavam o Con
selho de Segurança, aglutinadas à volta da EUA e da URSS. Vejamos cada 
uma destas razões. 

O Salazarismo não tinha qualquer apreço pelos chamados Direitos 
Humanos de inspiração revolucionária e laica; por outro lado, devido à 
assunção dos totalitarismos, os direitos do homem e do cidadão - como 
assinala Barbosa de Magalhães - "passaram a ser objecto de irrisão, de 
desprezo, de vilipêndio e de aviltamento. O homem quase passou a ser uma 
coisa, o Estado passou a ser um Deus. Tudo pelo Estado, nada contra o Esta
do, dizia-se em Itália. Tudo pela Nação, nada contra a Nação, dizia-se (e não 
se diz ainda?) em Portugal"83; por outro lado, a agitação da Declaração aviva
ria na memória dos cidadãos a ausência de liberdades entre nós, os excessos 
de zelo cometidos em nome da autoridade necessária e a sua implícita conde
nação moral pela comunidade internacional que a subscrevera. Quanto ao 
PCP - que não teria grande apreço por uma Declaração sobre Direitos 
Humanos, confinados à esfera das liberdades cívicas e políticas e, portanto, 
do seu ponto de vista, mais formais que reais - se a aprovação da Declaração 
permitia, por um lado, lembrar aos portugueses a condenação moral pela 
comunidade internacional dos muitos atropelos aos direitos e liberdades pra
ticados entre nós, por outro lado, propiciava aos seus adversários a oportuni
dade de lhes lembrar - num tempo de forte propaganda anticomunista entre 
nós - que os seus correligionários soviéticos não a tinham aprovado. Quanto 
ao MUD, estou em crer que embora a Declaração importasse a muitos dos 

8 3 Barbosa de MAGALHÃES, arl ed., pp. 2-4. 
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seus aderentes (como José Magalhães Godinho, Vasco da Gama Fernandes 
ou Raul Rego, por exemplo), a disciplina da política unitária da Oposição 
(salvo algumas excepções) e a "traição" de que foi vítima pelas "democra
cias" ocidentais que apoiaram a continuidade do Estado Novo, falou mais 
alto. Por isso, embora considere que os factores doutrinais tenham sido 
importantes para o desinteresse do regime e dos seus prosélitos pela Declara
ção, já o mesmo não direi do MUD. As razões são outras e a primeira que 
nos ocorre é, certamente, a Censura prévia. 

4.1. A Censura prévia e a Declaração 

Ora, em minha opinião a Censura prévia não foi um factor decisivo na 
parcimônia com que a Declaração foi recebida pela Oposição. Lembremos 
que de 1946 a 1949, o MUD publicou vários folhetos clandestinos: "O MUD 
perante a admissão de Portugal na ONU" (1946), "Portugal fora das Nações 
Unidas" (1946), "O MUD e o 28 de Maio" (1946), "No primeiro aniversário 
do MUD" (1946), "Aproxima-se o 31 de Janeiro" (1948), etc. Ora a Declara
ção não suscitou, especificamente, nenhum manifesto. Nem mesmo o 
Avante!, publicado, clandestinamente, lhe dedicou atenção. Mas, se clandes
tinamente, tanto o MUD como o PCP podiam - se julgassem pertinente -
publicitar e comentar a Declaração, já não era fácil fazê-lo na imprensa, 
sujeita à Censura prévia. Contudo, na Seara Nova, dois membros do MUD 
que não gozavam de simpatia governamental (pelo contrário!) - Barbosa de 
Magalhães e Lobo Vilela - não deixaram passar o evento em claro, como 
vimos. Interrogo-me porque é que jornais como a República (o mais aguerri
do vespertino da Oposição) não aproveitaram a aprovação da Declaração 
para a comentar, não direi ilustrando-a com acontecimentos da vida nacional 
imediata (que o regime não permitia por os considerar subversivos) mas - no 
dizer do próprio Salazar - num plano de "ciência pura, mesmo no terreno 
político, doutrina pura, sem acinte, doutrina com boa fé, de intuitos superio
res e reformadores"84; como fazia a Seara Nova e Salazar, expressamente 
autorizara, desde 1932. Efectivamente, na Seara a doutrinação política conti
nuava a fazer-se. Na República, no Diário de Lisboa, na Vértice, no Sol, os 
republicanos e democratas do MUD (muitos dos quais tinham facilidade de 
acesso aos jornais e até colaboravam em alguns) podê-la-iam ter feito. Con
tudo, apesar desse acesso fácil, não temos notícia que, em algum lugar, 
tenham discorrido sobre a Declaração. E verdade que o medo - como disse 
José Régio em 1949 - não inibia menos a escrita que o lápis azul. Mas, no 

8 4 Apuei António FERRO, Salazar. O homem e a sua obra (1933), Lisboa, Fernando Pereira-
-Editor. s.d., p. 95. 
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caso da Declaração, não me parece que tenha sido a Censura prévia que tenha 
impedido uma reflexão pública à volta dos seus princípios. As razões princi
pais a meu ver são outras: o descrédito das instituições internacionais, em 
especial a ONU, e os alinhamentos da nossa política pelas vicissitudes e inte
resses em jogo no binómio EUA-URSS. 

4. 2. O descrédito da ONU 

Quando Caeiro da Mata, ministro dos Negócios Estrangeiros de Portu
gal, na recepção dada ao seu homólogo brasileiro (dr. Raul Fernandes), no 
início de Dezembro de 1948, dizia que o mundo se apresentava quase como 
"um deserto" no domínio do Direito Internacional e, no que respeita à defesa 
da paz, a Europa se apresentava "como um cemitério de tratados violados"85, 
não estava a justificar a política endogâmica do regime mas a interpretar o 
sentimento generalizado de desencanto perante o direito e solidariedade 
internacionais, que se tinham mostrado impotentes para evitar a hecatombe 
da n Guerra Mundial. Mais. Para Caeiro da Mata, essa falência do Direito 
internacional mais do que imputável aos políticos era sintoma dum mundo 
que estava "verdadeiramente doente", como o mostravam as tiranias irres
ponsáveis que nele emergiam (onde a liberdade de todo se extinguira), a 
sucessão tumultuosa de regimes (em vez da sucessão regular de governos), o 
delirio dos mitos, dos dogmas e das facções86. Por isso, mais do que forjar 
belos tratados internacionais, para erguer, sobre eles, as instituições, urgia 
que cada povo cuidasse de recuperar a sua alma perdida87. Este cepticismo 
quanto à eficácia do Direito e solidariedade internacionais e a convicção de 
que as nações estavam inquinadas duma doença endémica que urgia erradicar 
(sob pena de se malograr todo o esforço individual) não podia deixai- de se 
projectar, preconceituadamente, nos trabalhos e resultados das reuniões da 
ONU, em 1948. Cepticismo agravado pela carência dum "braço secular" da 
organização para impor as suas resoluções88, pelo direito de veto sobre estas 
dos países membros do Conselho de Segurança89 e pela bipolarização das 
forças da organização à volta dos interesses e poderes dos E.U.A e da 
URSS90. Efectivamente, não parece que a ONU tenha conseguido grandes 

8 5 Apuci A Voz (Lisboa), 5 de Dezembro de 1948, p. 6. 
8 6 Ibidem. 
8 7 Ibidem. 
8 8 PERTINAX, "Balanço das Nações Unidas", Primeiro de Janeiro, 21 de Dezembro de 

1948, p. [. 
S ' J REDACÇÃO, "De mal a pior", O Século, 6 de Dezembro de 1948, p. 1. 
9 0 VALERIUS, "Peio Mundo", Jornal de Notícias, 12 de Dezembro de 1948, p, 10. 
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resultados no seu areópago parisiense.Tudo se ficou por intenções ou dila
ções. Na verdade - como salientou o jornalista do Jornal de Notícias no seu 
comentário sobre política internacional - "esperava-se muito mais. Todas as 
questões importantes pendentes, figurando na ordem do dia, ficaram sem 
solução alguma. Assim sucedeu com o bloqueio de Berlim, com o tratado de 
paz com a Alemanha e a Áustria, com o destino a dar às colónias italianas, 
com a guerra civil na Grécia, com o problema da Palestina. Sobre todos estes 
assuntos capitais, moeram-se e remoeram-se os mesmos argumentos, expres
sos quase pelas mesmas palavras, em fastidioso dispêndio, sem esperança 
alguma de tempo, trabalho e dinheiro"91. E de opinião afim era o News Chro¬
nicle (citado pelo Primeiro de Janeiro de 9 de Dezembro). Ineficácia ainda 
mais mais visível e pungente, quando se sabe que as mais esperançosas ini
ciativas tomadas para a paz mundial nada deviam à ONU - como o plano 
Marshall. 

Foi esta ineficácia que levou o Times a dizer, por então, que se a ONU 
continuasse a existir, devia ser poupada, no futuro, à "ignomínia da sessão de 
Paris que em nada contribuiu para a paz mundial e para o entendimento 
mútuo" 9 2. E por este diapasão afinaram os periódicos portugueses afins do 
regime. Mas mesmo os que acolheram com agrado a Declaração dos Direitos 
do Homem — como o Diário de Lisboa, a Seara Nova e a República, - reco
nheceram que os resultados das reuniões da ONU, no palácio Chaillot, foram 
pouco animadores93. A República escalpelizou mesmo esse desaire desola
dor, nos comentários de dois colaboradores frequentes - Emilio Costa e Luis 
Cebola. Para o primeiro, por exemplo, apesar do empenhamento dos delega
dos, os resultados obtidos pelas reuniões da ONU foram de tal modo insigni
ficantes que não só produziram um deplorável efeito naqueles que nela depo
sitaram confiança, como lha retiraram de todo94. 

4.3. A "Guerra fria" 

Mas uma outra razão, bem mais determinante que a anterior - em minha 
opinião - contribuiu para o "apagamento" interno da Declaração: o alinha
mento estratégico da política portuguesa pelas vicissitudes da correlação de 
forças entre os EUA e a URSS. 

9 1 Ibidem. 
9 2 Apud O Primeiro de Janeiro, 14 de Dezembro de 1948, p. 2. 
9 3 Barbosa de MAGALHÃES, art. cit, p. 2 c, também, o Diário de Lisboa, 13 de Dezembro de 

1948, p. 6. 
9 4 Emilio COSTA, "Um triste balanço", República (Lisboa), 17 de Dezembro de 1948, p. 1. 
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Embora Salazar e os seus correligionários não tivessem o menor apreço 
pelos Direitos do Homem saídos da Revolução Francesa (nos quais filiavam 
a Declaração de 1948) havia compromissos com os nossos aliados - concre
tamente com a Inglaterra e, depois, com os EUA - que exigiam cautela e 
continência verbais. Para Salazar em matéria de cooperação internacional a 
nossa opção era clara: os EUA e a Inglaterra95. A Inglaterra, pela sua aliança 
com os EUA e porque era uma velha aliada; os EUA, porque os despojos de 
guerra os tinham catapultado para a ribalta da política mundial, e poder-nos-
-iam, directa ou indirectamente, ser úteis na manutenção do regime e do 
"império" colonial. E verdade que Salazar se opunha a uma cooperação inter
nacional, tendencialmente, supranacional, porquanto achava que a melhor 
maneira de lutar pela "civilização ocidental" era através do concerto e 
cooperação das soberanias nacionais (sob pena de se retirar às nações a sua 
razão de ser). Podia, contudo, sossegar, pois nem os EUA nem a Inglaterra -
como, aliás, afirmaram - tinham qualquer intenção de provocar ou ajudar a 
uma mudança política interna no nosso país (num sentido demo-liberal, por 
exemplo)96. Por um lado, as facilidades militares concedidas aos ingleses nos 
Açores a partir de 4 de Outubro de 1943 e, pouco depois, aos americanos, em 
1944, e, por outro, a nossa renúncia à exportação de volfrâmio para a Alema
nha, tinham proporcionado, ao regime de Salazar, entre outras contrapartidas, 
a garantia do apoio político dos aliados ocidentais à manutenção do Estado 
Novo e do "império" colonial97. Esse tácito aliancismo não se escondeu: 
esquadras britânicas e norte-americanas fizeram visitas políticas a Lisboa (em 
Março de 1946 e em Junho de 1948); o secretário de Estado trabalhista, 
Bevin, fez importantes declarações no Parlamento britânico, em Junho de 
1946, de agradecimento a Portugal pela sua colaboração com os aliados; a 
Grã-Bretanha e os EUA patrocinaram a candidatura de Portugal à ONU, 
vetada pela URSS, em Setembro de 1946; em Fevereiro de 1948, Portuga! 
cedeu a base das Lajes, nos Açores, aos norte-americanos, seguida da conde
coração de Santos Costa pelos EUA, devido - e cito - aos "serviços extraor
dinariamente meritórios" que prestou durante e após a guerra. Portanto, 
embora Salazar recusasse uma cooperação supranacional (de tipo federativo, 
por exemplo)98 e fosse de opinião que a cooperação internacional não tinha, 

9 5 Oliveira SALAZAR, "Ideias falsas e palavras vãs" (na reunião das comissões dirigentes da 
União nacional, realizada numa sala da Biblioteca da Assembleia Nacional, em 23 de 
Fevereiro de 1946), in Discursos e notas políticas, IV, 1943-1950. Coimbra, Coimbra 
Editora. Lda, 1951, p. 211. 

9 6 José TELO apud F. ROSAS, O Estado Novo (1926-1974), in História de Portugal, t. 7, dir. 
por José Mattoso, Lisboa, Circulo de Leitores, 1994, p. 321. 

9 7 F, ROSAS, O Estado Novo (¡926-1974), in op. cit., pp. 319 e 321 c 373. 
9 8 Oliveira SALAZAR, "Relevância do factor político e a solução portuguesa" (na sessão 
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necessariamente, que assentar em uniformidade de princípios de governo mas 
de meios" (o que, de facto, americanos e ingleses respeitavam), não recusava 
a cooperação internacional, a única que podia - na sua óptica - travar a 
sovietização do mundo ocidental e a derrocada da civilização ocidental; além 
de assegurar a sobrevivência do regime, Pelo que fica dito, parece-me razoá
vel concluir que se a imprensa afecta ao Salazarismo não ressuscitou os espec
tros antiliberais e antidemocráticos a propósito da Declaração, foi porque os 
interesses da Nação (ou do Governo como se queira) se sobrepuseram, então, 
aos princípios que a alicerçavam. 

Quanto ao MUD, as coisas passavam-se exactamente ao contrário. O 
MUD queria a entrada de Portugal na ONU, mas de um Portugal democráti
co. Objectivo que era também o do PCP. Mas a posição do PCP, entre 1946 e 
1949, relativamente aos poderes em confronto dentro das Nações Unidas, era 
claramente pró-soviética e hostil às "democracias ocidentais", especialmente 
à Inglaterra e aos EUA. Ouçamos o que diz Alvaro Cunhal no "Informe Polí
tico do Comité Central ao IV Congresso (II ilegal) do PCP, em Julho de 
1946: "A actividade fascista dentro de cada país é claramente apoiada pelas 
esferas reaccionárias de grandes nações que ainda ontem inscreviam nos seus 
objectivos de guerra a luta pela liberdade dos povos e pela independência das 
nações. Pouco mais de um ano decorrido sobre o colapso da Alemanha, 
vemos a Inglaterra e os Estados Unidos, agindo contra os povos libertados e 
contra os países coloniais, apoiando as camarilhas mais reaccionárias e os 
governos fascistas ainda existentes"'00; isso mesmo acontecia em relação a 
Portugal com o apoio, sem reservas, daquelas potências, à Ditadura101. Por 
outro lado, ainda segundo Cunhal, "os reaccionários do 'Ocidente' clamavam 
como um atentado contra a 'democracia' a formação de frentes democráticas 

inaugural da I Conferência da União Nacional, em 9 de Novembro de 1946, realizada no 
Liceu D. Filipa de Lencastre), in Discursos e notas políticas, IV, 1943-1950. Coimbra, 
Coimbra Editora. Lda, 1951, p. 250; IDEM, "O Ocidente cm face da Rússia" (discurso aos 
representantes das forças armadas para agradecer os cumprimentos apresentados por motivo 
da passagem do 20." aniversário da entrada para o Governo, proferido na salão nobre do 
Palácio dc S. Bento, cm 28 de Abril de 1948) in Discursos e notas políticas, IV, 1943-1950. 
Coimbra, Coimbra Editora. Lda, 1951, pp. 332-33. 

, } , ) IDEM, "Ideias falsas e palavras vãs" (na reunião das comissões dirigentes da União nacional, 
realizada numa sala da Biblioteca da Assembleia Nacional, em 23 de Fevereiro de 1946), in 
Discursos e notas políticas, IV, 1943-1950. Coimbra, Coimbra Editora. Lda, 1951, p. 207 e 
IDEM, Oliveira Salazar, "Ideias falsas e palavras vãs" {na reunião das comissões dirigentes 
da União Nacional, realizada numa sala da Biblioteca da Assembleia Nacional, em 23 de 
Fevereiro de 1946), in Discursos e notas políticas, IV, 1943-1950. Coimbra. Coimbra 
Editora. Lda, 1951, p. 211. 

1 0 0 DUARTE (Álvaro Cunhal), "Informe Político do Comité Central ao IV Congresso do 
Partido Comunista Português" (1946), in O Caminho para o derrubamento do fascismo, 
Lisboa, Edições Avante!, 1997, pp. 72 e73. 

101 Ibidem, p. 75. 
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- obviamente que se referia ao MUNAF e ao MUD - que, colhendo as duras 
experiências da divisão anterior à guerra, se opunham unidas às forças reac
cionárias e encaminham os seus países para o renascimento e o progresso"102. 
Ora estas razões de queixa relativamente às democracias ocidentais tinha-as, 
também, o MUD, que viu como uma "traição" o apoio dessas democracias à 
continuidade do Estado Novo. Ora, tendo-se abstido a URSS - essa "senti
nela vigilante da Democracia" na ONU, no dizer de Cunhal10-1 - e o bloco do 
Leste, na votação da Declaração e sendo esta da iniciativa de regimes que 
apoiavam a Ditadura, não era provável - como aconteceu - que a política 
unitária da Oposição, protagonizada pelo MUD e já controlada, em 1948, 
pelo PCP, a valorizasse internamente; como não o fez. Tanto Salazar como o 
MUD passaram, pois, ostensivamente, ao lado da Declaração. Com os divi
dendos de Pirro. 

4. Conclusão 

Que concluir? Que ilações tirar destes silêncios e murmúrios sobre uma 
Declaração que hoje se agita aos quatro ventos? Nesses silêncios, o que avan
taja aos meus olhos é o antagonismo de duas mundividências ircedutíveis. A 
primeira - a do Salazarismo - céptica e reservada quanto à eficácia milagrei
ra das ideias abstractas e da panaceia individualista e liberal; a segunda - a de 
Álvaro Cunhal, e, circunstancialmente, a do MUD - empenhada em que as 
liberdades democráticas não fossem, meramente, nominais. A primeira, 
enfatizando as singularidades, mas anti-individualista; a segunda, desconfia
da do indivíduo mas apelando à realização concreta dos direitos abstractos; a 
primeira conduzindo à valorização da inércia social e das idiossincrasias 
atávicas; a segunda, apelando a um voluntarismo ideal, anti-histórico e racio
nalista; uma e outra, tecendo - cada qual a seu modo - o mesmo formigueiro 
conventual; distintos apenas, nos seus deuses e avatares, cujo Olimpo não 
comportava, no entanto, os Direitos do Homem do Palácio Chaillot. 

IO2- Ibidem. 
m Ibidem, pp. 76-77. 
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Abstract 

T H E R E C E P T I O N O F T H E UNIVERSAL DECLARATION 
O F HUMAN RIGHTS (1948) IN PORTUGAL 

Salazar had always been opposed to the Human Rights such as the French 
Revolution, in 1789, realized them. On the contrary, Opposition has always 
revindicated them requiring their replacement and denunciating their constant 
violation by the regimen. We would expected the regimen should take avanlage of the 
Universal Declaration of Human Rights (1948) approval to denunciate, once more, 
the horrors of that Revolution, the abstract ballast of the Human Rights comitted in it 
and the recent disorders of our / República; we would expect Opposition to make the 
most of this opportunity in order to denunciate the violence of the regimen forces and 
the abolishment of freedom. Neither the Government nor the Opposition assumed 
their positions. Because of political-strategical reasons: Government didn't want to 
affront the U.S.A. and England which promised to support the regimen and the 
"Empire"; Opposition because of its compromises towards the unitary policy of MUD 
(Movimento de Unidade Democrática) and the disillusion that the Allies support to 
the Estado Novo caused. Both, reduced to silence whats divided them essentially 
- The Human Rights - in order to preserve the secondary. 





É T I C A E D I R E I T O S HUMANOS 

Carlos Morujão 
Universidade Católica Portuguesa, Lisboa 

No opúsculo de 1795 intitulado A Paz. Perpétua, Kant procura estabele
cer os fundamentos de uma ordem jurídica universal, que garanta a cada 
indivíduo o direito à "posse da superfície da terra"1. Estamos, no fundo, 
perante um conceito regulador, cujo emprego legítimo exige uma justificação 
transcendental. Kant fornece-a de dois modos: por um lado, afirmando que o 
homem por natureza se desloca e que a natureza o dotou dos meios para se 
aproximar dos outros homens; por outro, notando que a superfície da terra é 
limitada, ao passo que são ilimitadas as possibilidades de disseminação da 
humanidade. Atente-se no facto de Kant falar, simplesmente, de uma "posse" 
da superfície da terra; neste contexto, o termo alemão Besitz designará, em 
nosso entender, mais um "poder dispor" do que uma posse efectiva, e um 
direito a habitar, mais do que um direito de exploração. Trata-se de reunir a 
humanidade em torno daquilo que pode conferir unidade ao seu destino, 
estabelecendo-se as bases para uma espécie de direito público universal, e 
não de propor uma qualquer espécie de nomadismo como condição perma
nente do homem, noção, aliás, completamente alheia ao pensar kantiano e à 
antropologia que o fundamenta2. 

1 KANT, Zum ewigen Frieden, in Kants Werke, Ak. Ausg., Band VIII , pp. 343-386, p. 358. 
2 Mas seria, por exemplo, muito interessante verificar (o que aqui não iremos fazer) se Kant 

não se recordará da afirmação de Rousseau, no Discours surVorigine de Vinégalitéparmi les 
hommes, segundo a qual, no "estado de natureza", o homem possui a totalidade da tena, 
deslocando-se incessantemente de lugar em lugar, sem fixar residência, nem constituir laços 
sociais. No contexto da filosofia social c política de Kant, a questão é de enorme importância: 
se o pacto social, de certo modo, territorializa a humanidade, só o fará com legitimidade se 
souber garantir, por outros meios, aquela liberdade que caracterizava o seu passado 
transcendental. Como se à liberdade sem lei só pudesse legitimamente suceder uma lei da 
liberdade, que é coisa bem diferente, como se sabe, de uma lei que restrinja a liberdade. 

Philosophica 12, Lisboa, 1998, pp. 37-51 
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Aquilo que buscaremos, portanto, ao longo deste artigo, partindo da 
mencionada frase de Kant, será uma aproximação à problemática dos direitos 
do homem na qual estes não sejam considerados apenas negativamente, 
como uma esfera de intimidade ou privacidade que constituísse um limite à 
ingerência dos diversos poderes, nem apenas, de um modo aparentemente 
mais positivo, como um conjunto de garantias (de ordem dita económica ou 
social) que competiria àqueles mesmos poderes assegurar3. O que não signi
fica que a defesa intransigente daquela esfera e destas garantias não possa, 
em certas situações, apresentar um carácter de urgência, que o aparente con
senso que em torna delas se gerou não faria, à primeira vista, esperar. Talvez 
mesmo aquela urgência nos faça despertar, neste domínio mais do que em 
qualquer outro, para o carácter permanentemente inacabado da tarefa para 
que somos convocados - trata-se, no fundo, de pensar o socius, a relação, o 
que não é um empreendimento fácil - , bem como para a necessidade de uma 
reflexão e de uma vigilância críticas relativamente ao modo como, em seu 
nome e a pretexto da sua defesa, se organizam os mais variados discursos 
políticos e filosóficos contemporâneos. 

Nesta ordem de ideias, pareceu-nos que seria também oportuno referir 
uma das mais decisivas e polémicas interrogações acerca da natureza do 
homem e da sua condição no mundo moderno, a saber, aquela que, bem pró
xima de nós, podemos encontrar na obra de Martin Heidegger. Interrogação 
que só à primeira vista poderá parecer afastada dos temas de filosofia social e 
política (ela não o estava para o seu autor, como veremos mais adiante), pois 
uma analítica da condição ôntico-ontológica do homem (tal como Heidegger 
a pretendeu levar a cabo) deveria inscrever necessariamente no seu horizonte 
uma análise da sua vida em comum. O modo como estas duas direcções do 
nosso trabalho se entrecruzam e se justificam em face do tema que o título 
deste artigo propõe à reflexão, o seguimento, esperamo-lo, encarregar-se-ã de 
o mostrar. 

Começaremos pela abordagem de dois conceitos fundamentais, para o 
nosso propósito, da obra Ser e Tempo, de Martin Heidegger4: a facticidade e a 
Slitnmung (afinação, disposição, sintonia). Tentaremos, sobretudo, mostrar 
quais nos parecem ser as insuficiências e os limites destes dois conceitos para 
pensar o que, em nosso entender, deveria em primeiro lugar ser pensado quan
do está em causa a relação entre os princípios éticos fundados numa detennina-

3 Sabc-se como a distinção entre estes dois tipos de direitos é determinante na Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, de 1948. Pelo contrário, a Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão, de 1789, praticamente a desconhece, limitando-se, no seu artigo 17° (e 
último), a fazer uma breve referência ao direito de propriedade. 

4 Martin HEIDEGGER, Sein und Zeit, Tübingen, Verlag Max Niemeyer, 198616, em esp. 
pp. 134 e seg. (No seguimento, referiremos esta obra unicamente pela sigla SuZ,) 
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ção da essência do homem e o modo como se deve organizar a vida social, para 
que tais princípios não se arrisquem a permanecer sem conteúdo; dito numa 
linguagem simultaneamente aristotélica e kantiana, procuraremos determinar se 
é possível estabelecer um conjunto de regras de prudência que os esquemati
zem. Mostraremos, de seguida, como, a partir dos dois mencionados conceitos, 
nos podemos aperceber de uma das principais dificuldades do pensamento 
político contemporâneo, a saber, a articulação entre a esfera da ética e a esfera 
da política, ao contrário do que acontecia, por exemplo, com a tradição que 
medeia, grosso modo, entre Aristóteles e Hegel, para a qual a continuidade 
entre aquelas duas esferas se fazia sem problemas. Por fim, explicaremos os 
motivos por que julgamos insuficiente qualquer tentativa de recuperação de 
uma "pura sociabilidade", à maneira dos gregos, e preferível uma reinterpreta
ção, à luz dos problemas de hoje, dos princípios da ética kantiana. 

I - O homem como ser com os outros homens 

O § 29 de SuZ compara a Stimmung com o conhecimento teórico, 
Erkenntnis, em alemão. Traduzo Erkeimtnis deste modo (e não somente por 
conhecimento) para evidenciar que a Stimmung, para Heidegger, possui ainda 
o seu tipo próprio de conhecimento, mas a que não cabe, com justeza, a qua
lificação de "prático", dado que, como veremos já de seguida, o que está aqui 
em causa é bem mais do que a distinção entre teoria e prática. A Stimmung é 
o modo da nossa presença no mundo e da presença do mundo e dos outros 
em nós, é a possibilidade de nos abrirmos, tanto a nós como ao que é dife
rente de nós, segundo modalidades que o conhecimento teórico (que é tam
bém uma forma de abertura) não oferece. Se quisesse utilizar um calão hei-
deggeriano, diria que é a Stimmung que entrega o Dasein (o ente que cada um 
de nós é, como Heidegger se exprime) à responsabilidade pelo seu próprio 
da, pelo seu "aí". 

A Stimmung é solidária da facticidade da nossa existência mundana, 
quer dizer, do facto de ela não conter, em si mesma, o princípio do seu exis
tir, de ela ser, por isso, "coisa feita" e impossibilitada de regredir ao seu pró
prio fundamento. Dois fenómenos são o sintoma disso; a mortalidade, como 
brevidade da vida, mesmo da mais longa; e a corporal idade, simultaneamente 
limite inultrapassável e ligação permanente ao que nos rodeia. (Seria este o 
momento de colocarmos uma primeira interrogação: qual o lugar para o 
sofrimento dos corpos, numa tal perspectiva? Pense-se, por exemplo, nos pri
sioneiros políticos, nos detidos sem culpa formada, ou nos refugiados de 
guerra. Limitamo-nos, para já, a assinalar uma ausência que, mais adiante, 
ganhará contornos mais precisos.) 
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Factícia e sintonizada, por conseguinte, a nossa existência é uma exis
tência finita. Mas sintonizada ao certo com quê? Por estranho que tal possa 
parecer, a resposta só pode ser esta: sintonizada consigo mesma, quer dizer, 
com o seu poder-ser, com as possibilidades que o seu ser-no-mundo fáctico 
em cada caso lhe vem abrir; ou, segundo uma fórmula lapidar do autor, na 
Carta sobre o Humanismo, "com a injunção contida no decreto do ser, que 
nos insere no ser, nos sustém e nos liga", único nomos que o pensamento 
heideggeriano reconhece5. A este propósito, Heidegger pergunta, num curso 
quase contemporâneo de Ser e Tempo, intitulado Conceitos Fundamentais da 
Metafísica: "Não será a Stimmung, justamente, aquilo que menos se pode 
encontrar, mas que, pelo contrário, vem até nós, aquilo sobre o que não 
podemos discorrer, mas que se constrói a partir de si mesmo, aquilo que não 
podemos provocar, mas com o qual deparamos?" 

Mas quando Heidegger afirma que o Dasein é o ente que, em cada caso, 
eu sou; ou quando refere que o acesso à "existência autêntica", que pos
sibilita ultrapassar a banalidade da vida quotidiana, se faz segundo o modo da 
apropriação de possibilidades que me foram destinadas pelo meu ser-no¬
-mundo (é a chamada Jemeinigkeit), trata-se, em ambos os casos, de partir de 
um Dasein (do Dasein que cada um de nós tem em si), ou seja, de uma exis
tência, maximamente e, quase poderíamos dizê-lo, dramaticamente - como 
que à maneira de Kierkegaard - interessada em si mesma. E certo que à cons
tituição ontológica de cada Dasein pertence, igualmente, o estar com os 
outros. Confesso, porém, que a relação entre a Jemeinigkeit e o "estar-com" é 
o que se me afigura mais problemático e, talvez, o que menos convence em 
SuZ. Heidegger procura na contraposição entre Besorgen e Fürsorge um fio 
condutor para a análise da relação com o outro. Enquanto o Besorgen se refe
re ao "cuidado" que tem por objecto o ente intramundano, a Fürsorge expri
me a proximidade essencial entre dois Dasein, o facto de um não cuidar sim
plesmente do outro, mas procurar o outro. Dasein, diz Heidegger, é mit-sein 
(ser-com). O estar só é somente um modo deficiente do "estar-com", o que, 
na terminologia heideggeriana, significa que só é possível a partir dele. Inver
samente, o "estar-com" não depende da quantidade de outros homens que me 
circundem, reduzidos a meros entes-presentes, facticamente situados em 
posição de proximidade espacial. Mais adiante, ter-se-á de voltar a esta 
questão. Em todo o caso, diria, para já, que quando Heidegger ultrapassa este 
plano, pouco mais do que alusivo, e começa a falar em nós, este Dasein, que 
já não é o meu, nem nosso, parece transformar-se, subitamente, em Dasein 
alemão. Esta passagem, ainda pouco perceptível em SuZ, excepto nos 

HEIDEGGER, Brief über den Humanismus, in Wegmarken, Gesamtausgabe, Frankfurt am 
Main, V. Klostennann, 1975, Band IX, p. 191. 
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parágrafos finais sobre a temporalidade e a historicidade, de um Dasein 
impessoal ao Volk6, embora permita ao autor preencher com um certo con
teúdo as análises ontológico-existenciárias colocadas em piano meramente 
formal, não é isenta de problemas. Se a tematização do Dasein não só prece
de, como também ignora, qualquer reflexão sobre direitos do homem, há, por 
outro lado, para o autor, um "direito do povo" (de natureza metafísica, bem 
entendido, que evitaremos confundir com a reivindicação do "direito de um 
povo a dispor do seu próprio destino", que animou tantos programas de luta 
anti-colonial na segunda metade do nosso século), que se traduz na neces
sidade da salvaguarda das possibilidades de realizar historicamente o seu 
modo específico de estar colocado perante o destino do ser. Todo o conjunto 
de complexas relações entre "indivíduo", "povo" e "soberania" (que, desde 
os começos da modernidade, alimentou as reflexões de Pufendorf, Rousseau, 
Kant ou Fichte, entre muitos outros) é assim afastado do horizonte do pensar. 

I I - O outro, o amigo e o cidadão 

Conhece-se o papel que, na elaboração da problemática de SuZ, desem
penhou a leitura da Ética a Nicómaco de Aristóteles. A Heidegger cabe, sem 
dúvida, o mérito de, em pleno século XX, haver chamado novamente a aten
ção para a importância desta obra em ordem à fundamentação de uma filoso
fia prática (embora para nós, modernos, a noção de prática se tenha alterado 
significativamente, do que só com ambiguidade, aliás, Heidegger nos conse
gue dar conta7), e para os limites de que enfermaria, segundo Aristóteles, 
qualquer reflexão de natureza ético-política que nela não buscasse o seu 
ordenamento sistemático. 

No entanto, o carácter selectivo da leitura heidegger i ana, o que ela retém 
e aquilo em que parece não reparar, é muito significativo. A Heidegger inte
ressa, por exemplo (e não negarei a pertinência desta interpretação), relevar a 

6 Tudo depende, neste contexto, da natureza que se queira atribuir ao "si-mesmo próprio" 
{eigene Selbst), a que, segundo o autor, o Dasein deve ser leal (Treue). Importante a este 
respeito c lodo o §75 de SuZ, cd. cit., pp. 387-392. 

7 Cf. o opúsculo de Kant de 1793, Ober den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig 
sein, taugt aber nicht fiir die Praxis, in Kants Werke, Ak. Ausg., Band VII I , pp. 273-313. 
Kant observa, com justeza, que cnlre uma boa teoria c uma prática dela decorrente situa-se o 
plano do juízo, que permite aplicar o preceito mais correclo no momento mais adequado, e 
lambem que há casos cm que a teoria é ainda insuficiente {nicht genug, diz Kant, p. 275), de 
modo que precisamos de aprender pela experiência, com vista a melhorar a própria teoria. A 
questão, segundo me parece, poder-sc-ia formular do seguinte modo: enquanto, para 
Aristóteles, a relação entre um certo saber e a prática dele decorrente é analítica, em Kant ela 
é de carácter sintético e só pode ser pensada com o auxílio de uma função operadora da 
síntese. 
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especificidade da actividade prática e poiética em face da theoria, mostrando 
como elas contêm já um tipo particular de saber, que servirá de modelo ao 
que o autor chama a compreensão pré-ontológica do ser, que a Analítica 
Existencíária tematiza. Interessa-lhe também mostrar tudo aquilo que, em 
Aristóteles, antecipa a sua particular concepção de transcendência, uma vez 
afastados os pressupostos cosmológicos que dão o seu fundamento à posição 
aristotélica: penso no modo como Aristóteles se referia à actividade prática 
(que, para ele, somente era possível num mundo não inteiramente dominado 
pela necessidade), enquanto actividade que não visa um fim exterior ao pró
prio sujeito, mas cujo resultado reverte a favor do sujeito e do seu cresci
mento como sujeito. Interessa-lhe ainda (e aqui não hesito em admitir a 
genialidade da leitura) reconhecer no carácter auto-final izado da actividade 
prática uma forma peculiar de viver o tempo, que anteciparia a temporalidade 
extática e horizontal de SuZ: o Augenblick, que liga, no instante da delibera
ção, o presente e o futuro, ao mesmo tempo que reabsorve neles o passado, 
que se mostra, nessa mesma reabsorção, como condição de possibilidade de 
todo o projecto. 

E, no entanto, a este esforço interpretativo que está na origem de SuZ, 
algo de muito essencial à perspectiva aristotélica nos parece faltar e para tal 
ausência precisamos de encontrar uma explicação. A ética de Aristóteles, 
como é sabido, tem uma perspectiva teleológica: baseia-se na ideia de uma 
vida concluída, a "vida boa" (noção que talvez se pudesse ainda encontrar na 
famosa "autenticidade" de SuZ, embora só à custa de uma extrema formali
zação), que é também aquilo em vista do quê a polis existe. Em última análi
se, é sempre por relação à "vida boa", ou seja, à vida considerada como fim 
último, que as várias práxis (a do médico, a do arquitecto, etc.) se definem. O 
Bem, para Aristóteles, é aquilo para que se tende em todas as circunstâncias. 
O Bem moral, contudo, é uma actividade em que uma acção é necessária para 
a obtenção de um certo fim, que se revela, no entanto, como sendo mais 
importante do que a própria actividade. Daí que o comportamento para o 
Bem, segundo o Livro VIU da Etica a Nicómaco, se deva transformar em 
hábito, quer dizer, não só em estado de quem possui alguma coisa, mas 
também, por extensão, na própria coisa possuída (que é, neste caso, a virtude) 
e de que estamos dispostos a servir-nos. Daí que, também, como se afirma no 
início do Livro II , a virtude, não sendo um efeito da natureza, não pode con
trariar a natureza, caso em que seria inatingível, devendo antes ser considera
da como actualização daquilo que, como mera potencialidade, a própria natu
reza colocou em nós. 

O Livro VIII, não o esqueçamos, pois isto terá importância para nós 
daqui a pouco, é o tratado da amizade. Não no sentido de ser uma mera des
crição empírica de sentimentos de afecto ou dedicação, mas no sentido em 
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que, mostrando que "o homem feliz tem necessidade de amigos", mostra que 
sem a mediação do outro, sem a sua presença que vem quebrar a esfera de 
imanência em que cada indivíduo se parece bastar a si mesmo, o homem não 
poderia sequer ser em acto tudo aquilo que há nele como potência de agir8. 

Este conjunto de aspectos não é valorizado pela interpretação heidegge-
riana. Não o fazendo, Heidegger reconhece (embora num sentido bem diver
so do das modernas filosofias políticas, que se filiam em Maquiavel ou em 
Hobbes) que a continuidade entre a esfera da ética e a esfera política se tor
nou problemática. Esta continuidade era evidente para Aristóteles e constituía 
o fundamento, ou, se quisermos, o pressuposto não interrogado das suas con
cepções sobre o estado; para ele, o estado era "natural" porque correspondia 
à natureza do homem viver em sociedade, e o modo como o homem organi
zava o seu destino terreno (ou seja, no mundo sub-lunar) reflectia, quer dizer, 
imitava sem com ele nunca plenamente se identificar, o modo como a razão 
universal (o logos) dispunha a ordem das coisas no mundo celeste. Eis, então, 
a explicação que procurávamos. A política, para Arsitóteles, vinha no segui
mento da ética na medida em que esta se apoiava em princípios metafísicos 
considerados evidentes, relativamente aos quais a polis garantia a eficácia 
terrena. Para Heidegger, tais princípios não são evidentes e, relativamente a 
eles, podemos apenas interrogar-nos sobre a sua proveniência histórica e aus
cultar as suas sempre imprevisíveis mutações. Mas a aparente radicalidade de 
um tal questionamento não pode deixar de ter as suas consequências de 
ordem prática. Vê-las-emos na secção seguinte. 

Mas, mesmo não querendo subscrever a interpretação heideggeriana, 
podemos reconhecer que nela se reflecte uma situação fundamental do 
mundo moderno. Vale, por isso, a pena insistir na questão: por que motivos a 
continuidade entre ética e política não é tão evidente para nós como o fora 
para os gregos? Porque, como Hegel viu bem nas suas análises da "sociedade 
civil" (mas já John Locke o vira também antes dele), entre o indivíduo e o 
estado desenvolveu-se a esfera do trabalho, da posse e da propriedade e a 
recusa em separar a esfera do puro político da esfera das actividades econó
micas resulta do facto de se encarar como obrigação do estado garantir a 
ordem e a organização destas últimas. Ou seja, admite-se que o estado deve 
sancionar os contratos que os indivíduos estabelecem entre si, bem como 
separar os que são legítimos, porque assentes na liberdade mútua dos contra
tantes, dos que o não são 9. Para o mundo moderno (embora as raízes desta 

s Abordo esta questão da potência de agir de modo esquemático, sem recorrer a uma ontologia 
que a justifique, mas estas referências são suficientes para o meu propósito. Por outro lado, 
também não sei se a amizade é suficiente para fundar a relação intersubjcctiva. Haveria que 
explorar os recursos da noção kantiana de respeito, por exemplo. 

9 Esta situação, aliás, é extremamente ambígua e para ela não vislumbramos ainda uma solução 
que esteja à altura do problema. E que se a esfera das actividades económicas não produz 
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situação, como de quase tudo, aliás, se encontrem no final da Idade Média) o 
homem autodetermina-se fazendo e reconhecendo-se na obra feita, ao passo 
que, para o mundo grego, o homem se autodeterminava pela contemplação de 
uma pura ordem de essências. Até ao século XIX, ou seja, até ao desenvol
vimento em larga escala da Revolução Industrial e aos primórdios da planeta-
rização das suas consequências, com a repartição do globo pelas potências 
coloniais europeias, o primeiro direito do homem, aquele que todos os direi
tos positivos deverão reconhecer, é o direito a ver salvaguardado o fruto real 
da sua autodeterminação. 

No fundo, era isto o que queriam mostrar, nos séculos XVII e XVIII, as 
doutrinas ditas "contratualistas" e, se bem que, desde há muito, se tenha 
mostrado o carácter infundado das suas pretensões em explicar a génese do 
estado, não podemos deixar de lhes atribuir o reconhecimento de um facto 
fundamental: no valor de um produto incorpora-se uma certa quantidade de 
trabalho humano e daqui resulta um direito de propriedade. Assim, as referi
das doutrinas verão no direito público um prolongamento do direito natural, a 
sanção jurídica daquilo a que, por natureza, cada homem tem um direito, por 
ter saído das suas mãos. Será preciso esperar por Kant, pela sua tendência, 
patente em tantos pontos da sua obra, para ver que do mundo grego ao 
mundo moderno algo de, apesar de tudo, essencial se terá perdido, para que, 
em filosofia política, se inverta esta relação e se considere que é o direito 
natural que prolonga o direito público, como se só por meio das virtudes da 
cidadania (anteriores, pelo menos de um ponto de vista transcendental, a todo 
o agir efectivo) o homem se tomasse verdadeiramente homem. E será preciso 
esperar por Fichte para se perceber que o fruto dessa auto-determinação não 
deve ser visto como uma coisa, mas sim como uma acção cristalizada nos 
seus resultados, como tal, obra da liberdade, e que só neste sentido a sua 
defesa pode ser considerada um direito. 

Vemos, assim, como aquela "naturalidade" do estado, para os gregos, 
supunha uma sociabilidade pensada em moldes bem diversos daqueles em 
cujo horizonte nós, modernos, a colocamos. Sabe-se como, do romantismo 
(com Schiller, Hölderlin, Schelling ou Hegel) até aos nossos dias (com 
Hannah Arendt, por exemplo), se tentaram pensar as condições que permiti
riam, à humanidade europeia, uma "imitação" dos gregos. Ora, se o estado 
era para eles tão natural - no sentido de tão "próximo" - como aphysis, tal se 
devia ao facto de repousar na pura sociabilidade constituída por uma socie-

senão aquilo que produz (sem clica, sem virtude, sem desejo para além daquele que consiste 
cm querer que o produzido sc reproduza indefinidamente, e sem qualquer espécie de saber), 
vê-se mal como é que. nesta situação, uma pura sociabilidade se pode instaurar entre os 
homens, sem se tomar desde logo "abstracta", no sentido que Hegel conferia a este termo. A 
cisão entre aquilo que o homem ê ou pode ser, e aquilo que tem, tornou-se, na modernidade, 
irremediável. 
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dade de amigos, ou seja, de "iguais", o que supunha, como sabemos, a exclu
são do estrangeiro, do bárbaro, ou do escravo. E até mesmo esta exclusão era 
ainda pensada como "natural" e não como social, de modo que a sua legiti
mação não era de ordem ideológica, mas sim antropológica e metafísica: os 
cidadãos, o conjunto dos homens livres ou a comunidade dos amigos, eram 
todos aqueles que se mostravam capazes de defender a sua autonomia e 
dignidade moral, ao passo que os escravos eram os que se mostravam incapa
zes de enfrentai' a luta de morte pelo reconhecimento, ou seja, incapazes de 
pôr em risco o seu próprio corpo, fonte de toda a vontade, para afirmarem a 
supremacia da vontade. Quanto a este ponto, as nossas preocupações são hoje 
inteiramente diferentes: não abandonámos somente a concepção grega de 
estado, mas também a concepção de homem que ela supunha, bem como a 
ideia de natureza em que ambas se inscreviam10. 

III - Ética e política. Continuidade ou ruptura? 

Já Kant reconhecera, pelo menos implicitamente, a dificuldade em esta
belecer uma continuidade entre as duas referidas instâncias, ao separar o 
plano da razão prática do plano político, que relevaria, em primeiro lugar, de 
uma doutrina da prudência1 1. Só que, em Kant, tal reconhecimento é solidário 
da emergência de uma nova figura da razão, considerada no seu cerne como 
essencialmente prática, afirmando-se como faculdade de estabelecimento de 
uma ordem dos fins, que cabe ao homem realizar, na medida em que se pode 
elevar acima da causalidade da natureza. Para Kant, há, ao lado daquelas coi
sas que são possíveis devido a uma lei da natureza, as que só são possíveis 
devido a uma lei da liberdade, ao passo que em Aristóteles a liberdade era 
possível na medida em que a natureza, pelo menos nos seus níveis inferiores, 
não se encontrava completamente finalizada. Dirigindo-se àquilo que é pos
sível por liberdade, a razão prática kantiana não é menos prescritiva do que, 
no plano do conhecimento, a razão pura teórica, mas é-o na medida em que 

1 0 Do que também Schelling e Hegel se deram conta, na medida em que descobriram que 
perdemos a relação imediata, ou, por outras palavras, grega, com a natureza e estamos 
condenados a pensá-la através das categorias do espírito. Não vivemos mais "naturalmente", 
pois temos agora uma ideia ou conceito de natureza, quer dizer, uma natureza considerada, 
ou como fenomenalização da ideia (Schelling), ou como trabalhada no interior pelo 
movimento auto-reflexivo do conceito (Hegel). 

1 1 No já mencionado Über áen Gemeinspruch (loc. cit., p. 277), Kant faz uma observação 
interessante. Quando se trata de princípios fundados no conceito de dever, invertem-se as 
relações entre teoria e prática: o que c correcto em teoria é correcto, eo ipso, na prática, pois 
uma teoria só pode ser a causa de certos efeitos na medida em que a experiência permite a sua 
realização, quer tais efeitos estejam já plenamente realizados, quer se encare a sua realização 
como um processo de aproximação sucessiva. 
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se apoia numa capacidade humana de progresso, cuja existência ela própria 
atesta, que o direito dos povos configura historicamente e que cabe à educa
ção promover. 

Quanto a Heidegger, já nos parece contestável o modo como leva às 
suas últimas consequências a ruptura entre as duas referidas esferas, relegan
do o domínio ético para um plano derivado (uma espécie de artefacto da 
razão para gerir a relação com o outro), diante daquilo que lhe parece 
(sobretudo a partir de 1935-36) unicamente fundamental: o acontecimento 
historicamente decisivo que representa o encontro entre a técnica moderna e 
a vontade planetária de domínio. E quando em Heidegger deparamos com 
algo que se assemelha a uma filosofia política, é no sentido de determinar 
qual a forma política mais capaz de corresponder ao que aquele aconteci
mento exige de nós 1 2 . 

Heidegger viu, sem dúvida, um problema decisivo. A técnica não é 
somente o conjunto de processos, mais ou menos sofisticados, de fabrico de 
objectos com valor de troca, mas sim um modo global e planetário de relação 
do homem com a natureza e consigo mesmo. Nenhuma ética, nenhum pro
grama político, pode hoje esquivar-se a reflectir sobre esta situação, pois ela 
está na origem de um alargamento, cujos limites não vislumbramos ainda 
com suficiente nitidez, da noção de "responsabilidade" e da noção de "direi
tos". Um confronto com Kant poderá ser-nos, aqui, de alguma utilidade. 
Sabe-se como, concluindo a Crítica da Razão Prática, numa passagem céle
bre, Kant afirma que há duas coisas que enchem o nosso espírito de admira
ção: o céu estrelado acima de nós e a lei moral em nós. O sensível infinitiza-
do, por um lado (bem diverso do sensível intelectualizado, ou seja, objecto de 
um conhecimento empiricamente possível, de que Kant nos procurou forne
cer a chave na sua doutrina do esquematismo), e o infinito da liberdade, por 
outro, pelo qual nos elevamos acima da animalidade, despertam no homem o 
sentimento do sublime. (Sublime, em Kant, recorde-se, significa uma despro
porção, agradável à razão, entre aquilo que o entendimento humano finito 
consegue subsumir em conceitos e o que essa mesma razão é capaz de pensar 
como resultado de uma legislação que o excede.) Mas só a presença em nós 
do segundo infinito permite descobrir o primeiro. Se o homem não se conse
guisse elevar, pela liberdade, acima da natureza, esta mais não seria, para ele, 
do que uma totalidade fechada, regulada pelos princípios do conhecimento 
empírico, e ele próprio não se poderia conceber a si mesmo senão como mais 
uma peça do mecanismo universal. Seja-nos, contudo, permitido insistir nesta 

1 2 A recusa de uma ética é acompanhada de uma ontologização da política (que a outra coisa 
não conduz., como veremos mais adiante, do que à sua dissolução e a uma impossibilidade de 
pensar os direitos do homem), pois o acontecimento que referimos caracteriza uma época da 
história do ser: a época da técnica. 
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referência ao céu estrelado, ao "espaço imenso - como diz Kant - onde os 
mundos se acrescentam aos mundos e os sistemas aos sistemas". E que o 
lugar do homem no mundo sensível, apesar de o Prefácio à 2.a edição da Crí
tica cia Razão Pura afirmar que não é o entendimento que se rege pelas leis 
da natureza, mas sim a natureza que se conforma aos planos do entendimen
to, dava ainda lugar à sensação de uma desproporção e, portanto, de um 
limite. Hoje, porém, aquele lugar alterou-se, não tanto do ponto de vista físi
co, como, se assim se pode dizer, do ponto de vista espiritual: o físico que 
estuda a natureza só conhece dela aquilo que os seus instrumentos de medida 
lhe permitem captar, de modo que, ao observar a natureza, tal como afirmava 
Hannah Arendt, é cada vez mais a si mesmo que o homem se observa13. 

Nada ilustra melhor esta atitude da ciência moderna perante o real'4 do 
que a célebre máxima de Francis Bacon, "scientia propter potentiam" e o seu 
alargamento progressivo, mas implacável, à totalidade dos assuntos humanos, 
com o consequente desaparecimento das categorias especificamente éticas. 
(Até mesmo a progressiva substituição, na linguagem corrente, de termos 
referentes às relações intersubjectivas, por termos retirados da linguagem 
científica, económica ou até mesmo militar, é disso um seguro indício.) De 
ora em diante, as relações entre os homens tornar-se-ão tão calculáveis como 
as relações entre os objectos. Mas, ao aumento do poder humano de agir, 
quer sobre a natureza, quer sobre os outros homens, corresponde a impos
sibilidade, cada vez maior, de suprimir as consequências da acção, ou até, 
muitas vezes, de se assegurar dos motivos da acção. Heidegger, uma vez 
mais, soube reconhecer um aspecto fundamental do mundo moderno: à afir
mação incondicionada da subjectividade, corresponde, numa paradoxal 
inversão cujo sentido escapa ao próprio sujeito, a sua destituição dessa fun
ção de sujeito e a sua transformação em mero agente da vontade de domínio. 
É nesta situação que, na sequência de Hannah Arendt, direi que surge, quanto 
às consequências do ponto de vista ético, a ameaça do irreversível15. 

1 3 Hannah ARENDT, Human Concikion, trad. franc, La Condition de VHomme Modems, 
Paris, Calmann-Lévy, 1993, esp. pp, 279-301. 

1 4 Que esta atitude possa ler sido, se não preparada, pelo menos propiciada no interior de algum 
pensamento cristão, parece-me a mim um tacto incontestável. Já Feuerbaeh notava que o 
cristianismo despotencializou e desnaturalizou o mundo, tornando-o numa criação divina que 
tem por finalidade o homem. Na tradição cristã, ao contrário da grega, que afirmava a 
primazia do ver c do intuir, a primazia do ouvir a palavra e a vontade divinas teriam resultado 
na transformação do mundo numa máquina, desprovida em si mesma de sentido. (Cf. Karl 
LÓWITH, Gott, Mensch und Welt, in Sàmtliche Werke, Stuttgart, J. B. Metzlersche 
Verlagsbuchhandlung, Band 9, 1986, p. 9). 

1 5 Convém acrescentar que não é tanto a técnica em si mesma que comporta lodos estes riscos, 
quanto uma pretensa ontologia técnica e científica nela fundada, que, incapaz de distinguir o 
que é do domínio da ciência, do que é do domínio da metafísica, atribui àquela o que só a 
esta compele. E assim que, já em Descartes, por exemplo, a ideia de um mundo fingido e 
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Para me exprimir, novamente, na terminologia da Ética a Nicómaco 
(refiro-me, agora, ao Livro VI), diria que o desenvolvimento da techné — que, 
no início da idade moderna, permitiu o desenvolvimento das actividades eco
nómicas e autonomização da sociedade civil - a levou a tomar progressiva
mente o lugar da praxis, isto é, que o aumento da capacidade de "fazer" se 
alargou da natureza aos homens, ambos reduzidos a meros instrumentos da 
vontade de domínio. Encontramo-nos no outro extremo daquela situação que 
Heidegger analisa em Introdução à Metafísica, num bem conhecido comen
tário a uma certa passagem da Antígona de Sófocles16; a techné moderna não 
é mais o combate com a Diké, que, de acordo com o poeta grego, lhe dá sen
tido e a limita. Heidegger, note-se, traduz Diké pela palavra alemã Fug. Mas, 
no alemão dos nossos dias, Fug subsiste somente na expressão mit Fug und 
Recht, que significa, em tradução aproximada, "com toda a razão". Fug, 
porém, é tão pouco razão como Diké é, simplesmente, de acordo com as tra
duções habituais, "justiça". O alemão, contudo, conserva ainda hoje, no seu 
uso quotidiano, termos formados a partir de Fug, tais como Fügsam (dócil) e 
Fügung (ligação); Fügung é, aliás, o mesmo que Verbindung, que, no final da 
Idade Média, era, muitas vezes, o equivalente de Schiksal, o destino, aquilo 
que nos liga e nos prende. Mais tarde, no século XVII , na terminologia dos 
gramáticos, Fügung serve para traduzir o latim construção, ''construção frá-
sica". A Diké seria como que uma espécie de sintaxe? Lembrarei, somente, 
para não retardar demasiado a minha conclusão, que o substantivo grego 
syntaksis pode significar ordenamento, disposição, ou mesmo exército prepa
rado para entrar em combate. 

Fug é, para Heidegger, a ordem do ser, mas uma ordem que se ordena a si 
mesma sem princípio ordenador, anárquicamente, poderíamos quase dizê-lo, 
sem um rosto visível, ordem à qual não há acesso, mas sim, unicamente, uma 
Einführung, jogando com os vários sentidos que a palavra alemã Führer 
comporta (inclusive, mas não só, o político). É, portanto, ainda de uma técnica 
que Heidegger se socorre, mas de uma técnica pensada de acordo com o que 
seria o seu sentido originariamente grego (lembramo-nos, de imediato, do 
conhecido verso de Hölderlin: "onde está o perigo, aí está também aquilo que 
salva", que Heidegger tanto gostava de citar), que a modernidade teria deixado 
cair no esquecimento: esta techné, que parte ao assalto da Diké, para corres
ponder à natureza da Diké, só pode ser da ordem de uma decisão violenta. 

desprovido de qualquer realidade substancial, garantindo a validade do método hipotético-
-dedutivo em física, permite ao homem conservar toda a sua liberdade moral, quer dizer, a 
sua independência relativamente ao mundo e a sua capacidade para ajuizar o seu curso. 

6 M . HEIDEGGER, Einführung in die Metaphysik, Tübingen, Max Niemeyer, 1953, I a ed., 
pp. 112 e seg. 
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Em Introdução à Metafísica deixou de haver lugar para a praxis, para 
um domínio específico do político, em que os homens falam e agem em 
conjunto, ou seja, deliberam tendo em vista a obtenção de fins razoáveis, 
quer dizer, aqueles que se situam no horizonte das coisas sobre as quais 
podem intervir. Há algo de guerreiro nesta concepção heideggeriana da vida 
comunitária, que abre as portas à possibilidade da violência. E digo isto com 
prudência, isto é, sem querer sugerir que existe uma relação directa entre 
estas teses e certas posições políticas assumidas pelo autor nos primeiros 
anos do nacional-socialismo. Mas digo-o, também, pensando que toda a 
reflexão heideggeriana, neste domínio, é marcada por um esquecimento fun
damental: o de que, relativamente ao poder, tudo se passa como se tivés
semos celebrado com ele um contrato originário, que ele se obriga a respeitar, 
e que legitima o direito de resistência quando tal não acontece. Sem esta fic
ção necessária, não poderíamos lidar com as restrições que a vida em comum 
impõe à nossa liberdade e autonomia individuais, nem, muito menos, ser res
ponsáveis da liberdade dos outros. 

Nesta perspectiva (e só nesta, bem entendido, mas ela é fundamental), o 
pensamento heideggeriano aparece-nos como tão fascinado pelos valores do 
"próprio", da "propriedade", ou da "proximidade", quanto uma certa tradição 
filosófica ocidental - aquela, precisamente, que ele mais pretendeu combater 
- no interior da qual o "direito de propriedade" pôde ser considerado o pri
meiro e principal direito do homem. A filosofia moral e política de Kant não 
pertence a uma tal tradição e é este o significado do seu tantas vezes criticado 
"formalismo". 

III - Conclusão 

E passarei, então, à minha conclusão. 
Heidegger, como é sabido, estabelece uma distinção entre razão e pen

sar. A primeira, derivando do latim ratio (onde se perderia já, segundo o 
autor, a experiência grega de noein) e da mesma família do verbo teor (cal
cular), relevaria de uma concepção de homem como aquele ser vivo que gera 
e administra os entes, esquecido da verdade do ser. Trata-se de uma espécie 
de vulgata heideggeriana, que todo o heideggerianismo não se cansa de repe
tir. Reor significa, realmente, calcular, mas o que é o cálculo? Ou será que 
todos o sabemos e a questão não merece sequer ser posta? Reor, como, aliás, 
em grego, leguein, pode significar contar ou calcular, mas só porque nesta 
acepção transparece um originário reunir ou relacionar, sem os quais não se 
poderia fazer uma contagem. 
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Mas Heidegger perde a dimensão relacional da ratio, porque, para ele, o 
pensar não relaciona, nem é a expressão de uma relação. A célebre fórmula 
da Carta sobre o Humanismo, "o pensar age enquanto pensa", esclarece-se 
sem dificuldade se for restituída ao contexto global da filosofia heideggeria-
na: pensar é responder e corresponder ao modo como o ser se dá, nas suas 
manifestações epocalmente variáveis. Mas por que é que a força e a persis
tência deste pensar é também a impossibilidade de pensar aquilo que, em 
certos momentos, deveria, em primeiro lugar, ser pensado? Adorno pergun
tava, escandalizado: por que é que o pensar não pensou Auschwitz? Ou, 
poder-se-ia igualmente perguntar, por que é que o pensar não pensa o que 
Kant chamava a "propensão para o mal" existente na natureza humana17, sem 
a qual Auschwitz não poderia ter existido? Por que é que não pensa essa 
súbita e dificilmente explicável irrupção das mais variadas formas do mal, 
que parecem desafiar as pretensões universalizadoras da razão, roubando ao 
homem o direito a "possuir a superfície da terra", como Kant exigia, permi
tindo-lhe, muitas vezes, possuir apenas o espaço exíguo de um campo de 
refugiados? Além disso, o facto da ética, como disciplina filosófica, poder 
pertencer, como diz Heidegger, à época da metafísica e poder, por isso, ser 
sujeita à mesma actividade de desconstmção a que o pensamento contempo
râneo procede relativamente a muitas das categorias metafísicas fundamen
tais (tudo isto é contestável e estou longe de subscrever esta posição; pois tal
vez seja a ética que nos permite, hoje, melhor escapar à metafísica, entendida 
como uma doutrina do ser dos entes, ou seja, da efectividade do que efecti
vamente ê), tal facto, dizia, não nos exime à responsabilidade e à urgência de 
elaborar uma outra ética para os nossos dias. Não o ter conseguido, ou não o 
ter querido fazer dá-nos a medida da irresponsabilidade - mesmo que gran
diosa - de um tal pensamento. 

Aquela propensão não c a última palavra cie Kant sobre a natureza do homem. Do ponto de 
vista transcendental, contrapõe-se-lhe a permanente possibilidade de "conversão" ao bom 
princípio, sem a qual o homem não seria mais homem, mas sim um ser diabólico; do ponto 
de vista empírico, contrapõe-se-lhe o constante aperfeiçoamento do género humano, que a 
história comprova e que a constituição jurídica dos estados traduz cm normas positivas de 
constrangimento. Mas, por sua vez, a eficácia puramente social dos constrangimentos, frágil 
garantia da paz social e entre os estados, só se legitima a si mesma em face do ideal de uma 
humanidade perfeita, erigido em princípio regulador do desenvolvimento histórico. (Sobre 
tudo isto, cf. Ideia de uma história universal numa perspectiva cosmopolita, in Kants Werke, 
Akademie-Ausgabe, Band VIII , pp. 22 e seg.). 
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Resume 

ETfflQUE E T DROITS DE [ /HOME 

Dans cct article, en jouant, en un certain sens, Kant contrc Heidegger, on a cssaye 
de penser Ics droits de l'homme a partir de 1'instance qui les fonde, celle du rapport. On a 
montre de quelle facon 1'emergence de la societe civile, avec les temps moderncs, rend 
caduc tout essai (comme ceux qu'on a connu sous le romanlisme) de recuperet le tnodelc 
grec de la polis, en tant que modele de la pure sociability. Pour finir, on remarque que la 
seule voic d'acces a cettc question qui soit a la hauteur des problemes poses par notre 
temps, nous contraint a abandonncr toute pensec du "proprc" ou de la "proprtelc"' (qui est 
encore celle dc Heidegger), a la faveur d'unc pensee de 1'autre. 





NOVA R E T Ó R I C A E RECONSTRUÇÃO 
DOS DIREITOS HUMANOS 

Hermenegildo Ferreira Borges 
Universidade Nova de Lisboa 

1. Modernidade e direitos humanos 

Na Antiguidade Clássica não era possível, nem porventura necessário, 
falar em "direitos humanos" como conceito filosófico e jurídico. Em bom 
rigor, como no-lo mostra Tugendhat, não existia sequer o conceito de "direi
to" como prerrogativa outorgada a uma pessoa de, autonomamente, poder 
reclamar de outrem a concretização desse direito ou renunciar ao seu 
cumprimento. A ideia peregrina de um tal direito surgiu na Idade Média e foi 
integrada pela Modernidade no conceito de "direito subjectivo". Para gregos 
e romanos "direito" era apenas o conceito complementar do de "obrigação". 

O instituto de "direitos humanos subjectivos", personifica bem a cisão 
profunda que os direitos humanos modernos estabeleceram com os funda
mentos do direito clássico helénico e, através dele, com o direito romano e 
medieval. 

A justiça helénica estava escorada na ética e no modo de ser justo de 
cada cidadão (politès) que se esforçava por controlar o seu eu passional para 
atingir o verdadeiro saber. E, na medida em que o conseguia, o cidadão era 
aristocrata no pleno sentido. Tomar-se justo representava ultrapassar o seu 
estado de ignorância e as paixões, de modo a atingir o princípio superior de 
justiça que conferia harmonia ao universo e ao homem. O cidadão justo esta
belecia, pelo exemplo das suas obras, o fundamento da cidade. Mas neste 
esforço está igualmente comprometido o poder político que preside aos des
tinos da "Polis". Por isso, a aplicação concreta do direito filia-se neste 
princípio superior da justiça, promovendo ajusta partilha de bens consoante 
um mérito proporcionalmente aferido pelos aplicadores da lei. 

Phiiosophica 12, Lisboa, 1998, pp. 53-74 
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Na opinião de Stamatios Tzizis, este conceito de justiça dá uma certa 
distância à justiça política, continente dos direitos do homem, na medida em 
que esta comporta já uma estranha mistura de elementos teológico-utilitários, 
como sejam a indulgência, a solidariedade, a generosidade e outros valores 
morais1. Desde este ponto de vista, os direitos humanos são essencialmente 
tributários do jusnaturalismo cristão, cujos conceitos incorporam mas, 
simultaneamente, subvertem, como veremos. 

Os direitos contidos na "Declaração dos Direitos do Homem e do Cida
dão", rompem com este universo ético do direito clássico e com a história. À 
justiça, fruto da ascese e da contemplação contrapõem uma justiça dessacra
lizada, forma evidente de romper com a ordem e com a arbitrariedade do 
poder do Antigo Regime. No eixo desta ruptura está a consagração do sujeito 
de direito, que personifica o "triunfo da razão individual filha do progresso 
das Luzes para realizai' a felicidade terrestre"2, constituído como centro gira
tório de todo o sistema normativo da modernidade e sujeito dos direitos 
humanos. Com o triunfo a razão triunfa também a paixão revolucionária que 
está na génese da formação da vontade geral proclamada no art. I V da Decla
ração como encarnação da lei. Neste percurso, o individualismo cosmopolita 
triunfante despoja o indivíduo da sua condição de ser histórico, atribuindo-
-Ihe uma realidade incorporal: a de um "ser sem ser", des substancial izado, 
que caracteriza a figura jurídico-formal do "sujeito de direito". 

O título da Declaração de 1789 comporta, antinómicamente, a menção 
de "homem" e de "cidadão" como titulares dos direitos humanos. Se o con
ceito de "cidadão" se conforma com mais justeza, pelas razões expostas, à 
ordem jurídica nascente, a titularidade conferida ainda ao "homem" liga-se 
ainda, do nosso ponto de vista, ao sentido profundo de uma universalidade 
que se prende não exclusivamente à lei positiva, mas que se funda ainda no 
ser natural do homem de inspiração cristã. 

A relação dos direitos humanos modernos com o legado jusnaturalista 
cristão, iniciado na carta de S. Paulo aos Gálatas e sistematizado com S. 
Tomás, não pode deixar de ser problemática. O cristianismo teve o mérito de 
incorporar no mundo ocidental o conceito de justiça assente sobre a dignida
de humana e o amor ao próximo. Sob esta perspectiva, o indivíduo eleva-se à 
condição de "pessoa" uma vez que se lhe confere a dignidade de ter sido for
mado à imagem e semelhança do Deus-Pessoa. Acresce ainda que a concep
ção cristã da justiça é manifesto de mptura com a justiça retributiva do "dente 
por dente, olho por olho", na medida em lhe contrapõe a compaixão e o perdão. 

! Stamatios TZIZIS, De la Justice helienique aus Droits de VHomme de da Revolution 
francaisc, "Archives de Philosophie du Droit", Tome 36, Sirey, 1991. 

2 IDEM, p. 243. 
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Os direitos humanos naturais cristãos, fundados nesta proclamação pro
fundamente revolucionária, assentam sobre uma "individualidade" distinta da 
que é proclamada pelos direitos humanos da modernidade, também eles 
revolucionários, por distintas razões. Trata-se ali de uma individualidade per
sonificada na filiação divina do homem. A dignidade humana que, apesar de 
uma laicização profunda da sociedade tornada civil, transita do cristianismo 
para a modernidade, está agora legitimada, como se diz no preâmbulo da 
"Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão", pela transcendência de 
um novo "Ser Supremo", abstracto, já não mais o Deus-Pessoa de Paulo e 
Tomás. 

Os "direitos humanos", assim concebidos, surgem apenas a partir do 
momento em que, como ensina Jorge Miranda, se opera a grande mudança 
iniciada no século XVITJ com a Declaração de Direitos de Virgínia, com a 
Declaração de Independência dos Estados Unidos e, sobretudo, com a Decla
ração de Direitos do Homem e do Cidadão de 17893. 

A partir destes documentos a modernidade teve o mérito de instaurar uma 
ordem ético-normativa revolucionária, em matéria de salvaguarda da dignidade 
da pessoa humana, incorporando o prestígio do conceito de valor da pessoa 
humana, carreado pelos jusnaturalismos cristão e racionalista, proclamando 
"que todos os cidadãos são, por natureza, livres e iguais em direitos". 

Esta construção da modernidade, apesar da mutações e rupturas com a 
tradição é, como vimos, tributária da doutrina jurídica do Direito Natural e da 
crença, religiosa ou racionalmente fundada, de uma Justiça universal comum 
a todos os homens, assente na imutabilidade dos princípios do direito, cuja 
vigência escapa à erosão do espaço ou do tempo. No entanto, o paradigma do 
Direito Natural não resistiu, como diz Celso Lafer, à erosão provocada pela 
intensidade crescente dos processos de secularização, sistematização, posiíi-
vação e historieização da modernidade, cedendo o passo ao novo paradigma 
da Filosofia do Direito. 

A racionalidade que transita do jusnaturalismo racionalista para a Filo
sofia do Direito da Idade Moderna, e que perdura até ao Julgamento de 
Nuremberga nas várias configurações do positivismo jurídico, é resultado da 
conjunção da crença universalista de um direito natural com a crença, inicia
da com Descartes, nos paradigmas da certeza da ciência e da lógica, isto é, 
nos processos de produção de evidência empírica e racional. 

A natureza híbrida desta crença vemo-la ilustrada no subtítulo da "Filo
sofia do Direito" de Hegel em que o autor define a sua obra como "Compên
dio de Direito Natural e Ciência do Estado" ou no preâmbulo da Constitui
ção dos Estados Unidos da América, documento que ilustra ainda o efeito do 

Jorge MIRANDA, Direitos Humanos, Lisboa, Livraria Pctrony, 1989. 
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atravessamento do paradigma racionalista da modernidade pelo Direito Natu
ral de inspiração cristã, fazendo-se ali referência expressa ao fundamento 
divino da liberdade e da igualdade de direitos. 

Neste berço de tradição e modernidade cresceram os direitos do homem 
e foram progressivamente sendo consagrados no direito interno dos diferen
tes Estados, primeiro numa perspectiva emancipatória exclusivamente liberal 
de afirmação dos direitos negativos, onde se proclamam as liberdades do 
cidadão face ao Estado, depois evoluindo para uma perspectiva também 
social de consagração dos direitos positivos, também chamados direitos 
humanos de Segunda geração. 

Apesar das antinomias que encerra, a "Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão" é porventura o primeiro instrumento jurídico com 
vocação universal sobre direitos humanos, mais importante pelo que repre
senta em termos de ruptura com o despotismo e pela visibilidade dessa 
ruptura, do que pela inovação e salvaguarda efectiva da dignidade da pessoa 
humana. Em todo o caso ela abre caminho a uma ordem ético-normativa que 
teve o mérito de romper com a ordem jurídica secular, fundada nos privilé
gios concedidos pelo rei. 

De alguma forma as antinomias do texto da declaração de 1789 e a 
estratégia jurídico-política imposta pela ideologia dominante do positivismo 
jurídico, contribuíram para aprofundar o fosso entre as convicções humanis
tas e a prática jurídica que impôs como prioritária a conformação da condição 
humana à legalidade em vez da conformação da legalidade às necessidades 
do homem. Deste modo, tomando o homem subalterno da lei-valor-absoluto, 
a modernidade abriu caminho à "ruptura totalitária" que haveria de se consu
mar na I I Guerra Mundial, com o extermínio em massa de grupos humanos 
considerados "supérfluos" e "descartáveis". 

Se a modernidade trouxe no seu alvorecer a consagração formal dos 
direitos do homem, a "Declaração Universal dos Direitos do Homem" de 10 
de Dezembro de 1948 constituiu o entardecer do seu amadurecimento, 
enquanto momento definitivo da sua internacionalização. Todo o esforço, 
desenvolvido pela comunidade internacional no pós I I Guerra Mundial é feito 
no sentido do aprofundamento e internacionalização dos direitos do homem. 
Com ela começará a estruturar-se de forma mais consistente, a protecção 
internacional dos direitos do homem, através de instmmentos jurídicos de 
âmbito internacional ou regional e de tribunais internacionais próprios. 

A noção de "direitos do homem", apesar da ancoragem dos seus princí
pios a formas positivas e a jurisprudência produzida nas instâncias que diri
mem os conflitos desta natureza, continua a ser objecto de uma procura de 
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fundamentação que, como sugere Perelman4, se pretende simplesmente sufi
ciente e que, mesmo não garantindo o afastamento de todas incertezas e con
trovérsias futuras, afaste neste momento histórico concreto as dúvidas e desa
cordos actuais. Mas, como veremos no ponto 3. da presente reflexão, a 
propósito das inflexões tecno-científicas e do subjectivismo radical, o seu 
sentido é objecto de tracções que não são inocentes do ponto de vista dos fins 
que através do uso períocutório da noção e da sua marcação ideológica se 
pretendem almejar. 

É num quadro de preocupações desta natureza que Carlos Ignacio Mas
sini5 afirma a necessidade de desconstrução da ética utilitarista do individua
lismo anglo-saxónico, que pressupõe um arquétipo de homem plenamente 
racional, autónomo e independente - o Homem ideal da ideologia liberal. 
Onde a moralidade mais elevada é a que torna possível a cada um desenvol
ver o seu plano de vida, sem reconhecer nenhum bem humano objectivo, 
designadamente os bens sociais que tornam possível o desabrochar livre da 
personalidade. 

Massini, a exemplo do que fará Celso Lafer, parece não reconhecer 
muita consistência ao contributo dado pelas "teorias consensualistas" em 
matéria de fundamentação do sentido dos Direitos Humanos. Sublinha, como 
elemento de fragilidade daquelas teorias, o facto de partirem de pressupostos 
que não fundam, construindo um discurso racional que apresenta sempre algo 
mais para além do consenso. E exemplifica: Bobbio, diz ele, "supõe gratui
tamente e sem procurar sequer demonstrá-lo, que os Direitos Humanos são 
algo de desejável, portanto, bom"; Perelman, "dá por suposto o valor das 
regras da Retórica, que são prévias ao assentimento do auditório universal" e 
Habermas, por fim, "pressupõe o valor das leis do discurso livre de domínio, 
leis que não estão sujeitas à prova do consenso"6. 

A carência de fundamentação dos Direitos Humanos pelos autores con
temporâneos, juntamente com o medo de supor "algo mais" que o simples 
consenso, conduz a uma atitude "metafísica" e, portanto, jusnaturalista a que 
todos parecem ter verdadeiro horror. Como fundamentar então, a "vaga mas 
poderosa ideia da dignidade humana" de que fala Dworkin? 

A falta de fundamentação terá levado a uma surpreendente inflação de 
declarações e de direitos humanos. Na sua obra Direitos Humanos no pen
samento actual, Massini vai ao ponto de dizer que assistimos à degradação 
de uma ideia que, à força de querer significar tudo, acaba não significando 

4 PERELMAN, "Élhiqueet Droit", Peuron fonder les droits de l'homme?, p. 470. 
5 CARPINTERO, Los derechos ¡mínanos en el pensamiento actual. Con referimiento a 

Carlos Ignacio Massini, Rivista ¡ntemazionale di filosofia dei diritto, 1996, p. 340. 
6 CARPINTERO, op. cit., p. 341. 
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nacia. Trata-se, segundo eie de uma inflação de "direitos", de discursos exces
sivos em formas retóricas e, acima de tudo, insuficiente do ponto de vista 
semântico. 

A parcial indefinição semântica terá levado mesmo a estranhas contra
dições: os Direitos Humanos que deveriam tornar mais humana a convivên
cia, criam eles próprios, pela sua inserção nas teorias individualistas, proble
mas de coesão social. A perspectiva comummente aceite e ideologicamente 
marcada de direitos humanos revela uma natureza centrífuga que tende para a 
desagregação social uma vez que radica apenas nas reclamações dos "sujeitos 
individuais" frente aos seus iguais e frente ao Estado. 

A dilucidação da própria expressão "Direitos Humanos" faz relevar três 
tipos de problemas a resolver: o problema da sua necessária fundamentação, 
um problema da sua "medida" e, por fim, a denúncia da consolidação do 
individualismo como única saída. 

Sofremos o impacto do "chaparrão" de racionalidade económica, pro
vocado pela transposição linear da "racionalidade económica" para o campo 
da ética e do direito, problema a que se associa a redução dos direitos à inde-
terminabilidade do arbítrio. Não está aqui em causa o facto de o homem ser o 
sujeito necessário dos direitos humanos e o Direito ser uma "condição da 
pessoa", mas o modo uniforme como se desenvolvem os direitos humanos 
sem atender à necessidade da sua ponderação segundo exigências reais. 

Importa, por isso, superar o monismo epistemológico que tudo nivela 
artificialmente, Daí a pertinência da proposta de Massini no sentido de com
pletar o Direito, enquanto condição das pessoas, por uma ontologia da vida 
humana e cultural de molde que a satisfação das pretensões do indivíduo não 
ameace os direitos das pessoas. 

2. Reconstrução dos direitos do homem 

Hannah Arendt presta-nos um lúcido contributo para a fundamentação 
dos Direitos do Homem a partir do exercício do juízo reflexivo exercido 
sobre a sua própria experiência de vida em "situações-limite". A sua primeira 
preocupação vai no sentido de questionar a transcendência dos Direitos do 
Homem e reconduzi-los à imanência da prática e teoria políticas. 

O argumento decisivo neste processo, de recondução dos direitos huma
nos ao seu lugar e função, consiste em fazer-nos notar que os direitos à reser
va da vida íntima, à liberdade, à igualdade, à solidariedade e os demais 
direitos fundamentais não são um dado conatural ao homem, como 
supunham os jusn aturai is tas cristãos e racionalistas. A vivência de "situa
ções-limite", caracterizada pela perda de todos os direitos, enquanto apátrida 
e perseguida pelo totalitarismo nazi, fez Hannah Arendt perceber que tais 
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liberdades são um construído da experiência colectiva dependente do direito 
de cidadania que ela designa como o direito a ter direitos. Todavia a 
igualdade, não sendo um dado, é um princípio constitutivo da esfera pública. 
Através dele, as pessoas, que por natureza e origens são diferentes, tornam-se 
ou presumem-se iguais. 

A experiência compartilhada com milhares de outros seres humanos, 
como ela considerados "supérfluos" e "descartáveis", fê-la verificai' que, 
perdido o direito de cidadania, o ser humano pode bem ser personificado na 
figura de Caim, errando, mas sem culpa formada. 

Perante este quadro delineado por Annah Arendt, não podemos deixar 
de ter presente aquele outro, delineado por Michel Foucault, cujos traços se 
reportam à experiência vivida no início do século XIX. De facto, levando à 
prática uma estratégia justificada pela lógica da produção capitalista, a 
modernidade soubera então criar instituições de disciplina aptas a produzir, 
pela sujeição a dispositivos vários de vigilância e de um poder microfísico, 
um sujeito dócil e apto para assumir o seu lugar no sistema produtivo e as 
suas responsabilidades jurídicas no seio da sociedade civil. A modernidade 
foi, então, diligente no fazer conduzir à clausura generalizada os membros 
não aptos para o sistema produtivo, como delinquentes, idosos e doentes 
mentais, criando instituições apropriadas, cadeias, lares e reformatorios psi
quiátricos. 

Passado pouco mais de um século, o totalitarismo fez evoluir os dispo
sitivos de vigilância disciplinar da modernidade, através da lógica de um uti
litarismo e funcionalismo macabros, para instituições de extermínio generali
zado de grupos humanos, levando a um paroxismo impensável de servidão a 
vigilância disciplinar e o sonho utópico do déspota esclarecido de centralizar 
sob um só olhar o controle político de toda a sociedade. À utopia iluminista e 
ao projecto arquitectónico panóptico de Bentham, sucedeu a realidade do 
campo de concentração como dispositivo totalitário subsidiário da alucinação 
eugénica, operando através do extermínio metódico e burocrático de seres 
humanos . Ao despotismo iluminado sucedeu o despotismo das trevas. 

A privação do direito de cidadania foi o artifício jurídico que esteve na 
origem da privação de todos os demais direitos humanos, entre os quais o 
direito à vida. A confrontação brutal com a natureza inédita deste crime contra 
a humanidade, caracteriza bem o que tem de mais específico, para Hannah 
Arendt, a "ruptura totalitária" com toda a experiência anterior da humanidade7. 

O direito de cidadania é a condição-base de objectivação da igualdade 
formal e condição de acesso ao espaço simbólico de "livre e público exercício 
da razão", essencial para a afirmação da dignidade da pessoa humana. De facto, 

7 LAFER, A Reconstrução dos Direitos Humanos - Um diálogo com o pensamento de 
Hannah Arendt, p. 23. 
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não faz muito sentido falar de "direitos humanos" fora do quadro de relação do 
indivíduo com o Estado e com a comunidade. Em primeiro lugar, porque a 
noção de direitos humanos não se restringe apenas à consideração dos "direitos 
subjectivos", uma vez que, para além destes, há também os direitos que se 
objectivam na relação com a comunidade e com o Estado e, outros ainda, que 
nos são devidos apenas enquanto membros da comunidade humana global. Em 
segundo lugar, porque a mera fmição de "direitos humanos" sem um princípio 
de equidade e de reciprocidade, isto é, sem o correspondente cumprimento dos 
deveres, é privilégio mas não direito. Fará sentido, de facto, dizer-se que a 
asserção dos direitos humanos é antes de mais uma invenção dirigida à convi
vência colectiva e não ao solipsismo narcísico. 

Hannah Arendt introduz, na esfera dos direitos humanos, a distinção 
entre direitos privados e direitos públicos. E muito significativo, a este propó
sito, o comentário-resposta proferido pela autora num simpósio sobre "Políti
cas Públicas e Humanidades" na Universidade de Columbia em que, segundo 
Lafer, terá observado que "não lhe parecia apropriado o pressuposto indivi
dualista de que os nossos direitos são privados e as nossas obrigações são 
públicas". Esta questão encontra adequado desenvolvimento na sua obra 
Public Rights and Private Interests, publicada postumamente. Aqui a autora 
fundamenta a necessidade de considerar separadamente a esfera pública e 
privada, em razão de serem também diferentes os objectivos e as preocupa
ções que comandam uma e outra. Sublinha ainda que o horizonte temporal 
limitado da vida individual de cada um confere aos interesses que aí se aco
lhem uma premência particular. Razão pela qual se eterniza o conflito entre 
interesses individuais, sobre os quais podemos afirmar o direito de posse, e os 
interesses relativos ao bem comum, relativamente aos quais só temos o 
ensejo de compartilhar sem possuir. 

O primeiro dos direitos públicos, enunciados como bem comum, é o 
"direito de associação", consagrado no art. 22 do Pacto Sobre Direitos Civis 
e Políticos da ONU. Hannah confere a este direito, que tem como paradigma 
a "associação voluntária"8, a condição de direito humano de primeira gera
ção, enquanto direito individual exercido colectivamente. A vigência plena 
dos direitos humanos requer, como condições necessárias, o vínculo de 
cidadania e o acesso à esfera pública, condições aliás também indispensá
veis para a construção da igualdade. A "associação voluntária" pressupõe 
acima de tudo, para a nossa autora, a afirmação ontológica da condição 
humana da pluralidade e da diversidade. Razão que lhe permite considerar o 
genocídio de um grupo, diferenciado pela raça, pela etnia ou por qualquer 
outro factor de diversidade, como um "crime contra a humanidade". 

8 Hannah Arendt legitima a "desobediência civil" em situaçoes-limite, como vertente mais 
radical que colhe legitimidade no direito de "associação voluntária". 
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O totalitarismo encontrou no isolamento o dispositivo ajustado para 
destruir a vida pública e com ela o exercício dos direitos individuais que se 
exprimem colectivamente. Hannah Arendt confere um relevo maior aos 
direitos humanos que se exprimem na esfera pública, indo mesmo ao ponto 
de o pretender ilustrar recorrendo à contraposição entre os radicais gregos 
koinón (que designa aquilo que é comum ou público) e idion (que designa o 
que é próprio de cada um) e, a partir daí fazer-nos notar que de idion derivam 
os termos idiossincrasia, idioma, mas também o termo idiota, o ignorante, 
porque vive apenas em sua casa e "desconhece a relevância do mundo 
comum e compartilhado"9. 

A esfera privada, tal como a esfera pública, tem o seu princípio consti
tutivo: o "princípio da diferenciação". Através dele assinala-se a especifici
dade única de cada indivíduo. Na sua obra The Hnman Condition, a nossa 
autora analisa "o social" que designa como esfera híbrida, por escapar à dis
tinção clássica entre esfera pública e privada, não obstante reconhecer que é 
nesta esfera híbrida que as pessoas passam a maior parte do seu tempo desde 
a Idade Moderna. O social tem como característica a variedade que permite 
inserimo-nos nela por necessidade de ganhar a vida ou realizar uma vocação. 
E na esfera do social que nos associamos a pessoas, com as quais entramos 
numa relação de negócios e de interesses comuns. 

O princípio que caracteriza "o social" é ainda o da diferenciação, apesar 
de os riscos do conformismo social tenderem para a homogeneidade. É neste 
quadro, em que se pretende assegurar ao indivíduo a sua identidade própria e 
escapar aos riscos de homogeneização, que, segundo a autora, se entendeu 
necessário abrir um espaço para a esfera da intimidade, cujo princípio é o da 
exclusividade. Diz Arendt: "Aqui escolhemos aqueles com os quais deseja
mos passar as nossas vidas, amigos pessoais e aqueles que amamos; e a nossa 
escolha é guiada não por semelhanças ou qualidades compartilhadas por um 
grupo de pessoas - ela não é guiada, de facto por nenhum padrão objectivo 
de normas, mas inexplicável e infalivelmente, afectada pelo impacto de uma 
pessoa na sua singularidade, na sua diferença em relação a todas as pessoas 
que conhecemos"10. 

E perante a possibilidade em aberto de que a esfera do social possa 
constituir-se como homogeneidade massificadora do ser humano, a que não 
falta o inevitável contributo dos media de massa, que urge dilucidar o "direito 
à intimidade" quanto à sua natureza e função no quadro dos direitos huma
nos. A intimidade, como valor positivo, foi de facto uma construção da 
modernidade, colhendo de Rousseau o sentido com que haveria de impregnar 
a literatura do século XIX e, em particular, a escrita autobiográfica, valori-

9 LAFER,op. c/f., p. 238. 
1 0 LAFER, op. cit., pp. 267/8. 
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zando o "subjectivismo da vida emocional" e a "intimidade do coração". A 
intimidade moderna não necessita de um espaço físico tangível de ancora
gem. O seu lugar próprio é o da inviolabilidade intra-subjectiva. 

O totalitarismo soube perceber que a intimidade, enquanto atitude bási
ca do indivíduo moderno, era um reduto perigoso de resistência e de conspi
ração, pelo que de pronto procurou urdir um dispositivo eficiente para sua 
liquidação, a "desolação" que, segundo Annah Arendt, impede a vida priva
da, promove o desenraizamento e impede a vida contemplativa, pelo facto de 
não consentir nunca o "estar só mas acompanhado" expesso na máxima que 
Cícero atribui a Catão: "nunquam ininiis solum esse quam cum solus essefn]. 

Arendt toma de Karl Jaspers a expressão "eu estou em falta comigo 
mesmo e não tenho tranquilidade para pensar", para retirar a consequência de 
que a privação da cidadania e da identidade próprias, deixam o ser humano, 
ferido pela "desolação", sozinho e sem liberdade para fruir sequer de uma 
vida intelectiva activa. A propaganda e a ideologia, instrumentalizadas ainda 
pelo terror, concorrem para o estar sozinho da "desolação". 

A pluralidade e a diversidade são constitutivos da pessoa humana e 
estão, por isso, presentes na reconstrução dos Direitos Humanos. Mesmo 
tratando-se do direito à intimidade, estar sozinho é também uma forma de 
estar com os outros, não obstante a esfera definida pelo direito à intimidade 
ter como princípio legitimador o princípio da exclusividade. Como ensina 
Celso Lafer, é o princípio da exclusividade que consente que designemos a 
intimidade como um direito autónomo de personalidade, distinto do direito 
ao nome, à honra e à reputação, todos eles importantes, na opinião do nosso 
autor, na medida em que facilitam o relacionamento com terceiros, na esfera 
social ou pública, uma vez que tutelam valores como a respeitabilidade. 

No plano jurídico o direito à intimidade é considerado, quer pela doutri
na, quer pelas diversas concretizações no direito positivo que o tutelam, parte 
integrante dos direitos de personalidade e portador de um duplo sentido: 
expressão do direito de estar só, mas também do direito de não tomar público 
o que se considera ser a reserva vida íntima e familiar. A consagração do art. 
12.° da Declaração Universal dos Direitos do Homem e, após ela, e já com 
natureza imperativa, nos diversos instrumentos jurídicos que se lhe seguiram, 
representa o reconhecimento do lugar e função que a destruição da intimi
dade desempenhara na gestão totalitária do poder durante a I I Guerra Mun
dial. Hoje, o direito à intimidade tem um debate em aberto, permanente e 
vivo, com o Direito à Informação. Sempre que se debate a questão do direito 
à intimidade, emerge quase sempre a preocupação, face à interferência cres
cente do poderes públicos na vida privada dos cidadãos e à intromissão dos 

1 1 LAFER, op. cit., p. 239. 
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jornalistas na vida íntima de cada um, quanto à legitimidade e necessidade da 
autorização judicial ou, no caso diverso, invocar o direito à informação e a 
prestação um serviço público relevante. 

O Direito à Informação é expressão de um direito democrático que tem 
em vista permitir a participação "adequada, autónoma e igualitária" dos cida
dãos num espaço público alargado e crescentemente dependente do ponto de 
vista funcional e normativo, da intervenção dos media. O Direito à informa
ção, consagrado no art. 19.° da Declaração Universal do Direitos Homem, 
encontra plena consagração de direitos e limites no nosso ordenamento jurí
dico onde a doutrina lhe faz corresponder um sentido tríplice, enquanto 
direito de "informar", "informar-se" e "ser informado". O direito à liberdade 
de expressão e de opinião, enunciado no art. 19, contém duas acepções de 
liberdade (negativa e positiva) que nos reconduzem, pelas preocupações que 
exprimem, aos princípios kantianos da publicidade e da transparência, notas 
constitutivas das sociedades democráticas. A declaração da UNESCO sobre 
os media de 1993, enquanto código deontológico supranacional, contém os 
princípios bastantes para uma efectiva democratização da informação, da 
solidariedade com os povos, envolvendo a classe dos jornalistas no compro
misso ético com os valores do humanismo e a criação de uma nova ordem 
mundial da comunicação e da informação. 

Importa é que a "solidariedade" se concretize no sentido convocado por 
Hannah Arendt que, sob pretexto de definir a semântica do conceito, alude à 
intimidade como compaixão em Rousseau, dizendo que a alma estilhaçada 
pelo sofrimento não serve como princípio para guiar e inspirar a acção, mas, 
ao invés "a solidariedade, porque participa da razão e, portanto, da generali
dade, que é capaz de apreender conceptualmente o múltiplo, inclusive huma
nidade, e não apenas multidão na forma abstracta de classes, nações ou povos 
(...) pode ser suscitada pelo sofrimento, mas não é guiada por ele"12. 

Hannah Arendt reconhece-se surpreendida pela forma inédita como uma 
organização da sociedade alicerçada apenas no "tudo é possível" pôde der
rogar o modelo estmturado de sociedade da modernidade, escorado em valo
res consagrados da Justiça e do Direito, como se a ruptura totalitária fosse 
resultado de um desdobramento inesperado e não-razoável dos valores da 
própria modernidade. 

A ruptura com a tradição provoca um hiato entre passado e futuro e con
sequência o "desconcerto epistemológico", expresso na incapacidade mani
festa pelo paradigma da Filosofia do Direito de, com a sua razoabilidade, dar 
conta da não-razoabilidade do paradigma totalitário13. O fundamento deste 

1 2 Hannah ARENDT, cfr. LAFER, op. cií. pp. 270/271. 
"3 LAFER, op. cil., p. 19. 
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desconcerto epistemológico vai encontrá-lo Hannah na dissolução da identi
dade entre ser e pensar em que assenta a harmonia entre o homem e o mundo. 
Num seu artigo de 1946 sobre a Filosofia da Existem, Hannah Arendt identi
fica o criticismo kantiano como responsável pela separação entre Ser e Pen
samento, entre pensar e conhecer. 

E da experiência de falência da autodefesa a cargo do paradigma da 
Filosofia do Direito que nasce a descrença de Hannah acerca da lógica do 
razoável, ou da virtude da prudência, que, segundo a nossa autora, é suporte 
daquele paradigma, apesar de reconhecer que a lógica do razoável ou a vir
tude da prudência aristotélica, tem por objectivo "integrar-nos no mundo" e 
encaminhar "adequadamente os dilemas cognitivos, por assim dizer normais, 
derivados das características da presença do Direito Positivo nas sociedades 
contemporâneas"14. 

Mas, se as defesas organizadas pelo paradigma da Filosofia do Direito 
começavam a ser organizadas pela lógica do razoável, esta só emerge, do 
nosso ponto de vista, como voz consistente e expressão de uma tomada de 
consciência face a erupção brutal da ruptura totalitária, após o Julgamento de 
Nuremberga, como solução possível de refundação do direito de cidadania e 
como contributo para a consolidação da democracia política e da democrati
zação do próprio Direito, no quadro da sua aplicação. O que nos mostra 
Perelman, designadamente em "Logique Juridique - Nouvelle Rhétorique" e 
em outras lições sobre o direito e a justiça, é que o ponto de fragilidade do 
sistema jurídico que terá permitido a erupção totalitária foi o da própria cien-
tifização do Direito, começada como sabemos no jusnaturalismo moderno e 
no tropismo aí iniciado pelos modelos tecno-científicos modernos, ajustados 
à concepção geral do Direito e ao modo da sua aplicação aos casos concretos, 
com a consequente entronização positivista da Lei como valor absoluto. Esse 
absoluto, tomado como dispositivo logo-técnico ao serviço do totalitarismo, 
através da identificação da Lei com a vontade do Fiihrer, terá permitido lega
lizar o genocídio totalitário. 

Estamos convictos de que foi o extremar quase narcísico da perspectiva 
positivista de absolutização do Direito, tomado "ciência" e fonte de evidên
cias empíricas e racionais, a par da sua aplicação por dispositivos lógico¬
-deductivos, com a intervenção mínima do juiz aplicador da lei, que tornou 
justamente dispensáveis a ponderação a medida e a prudência da lógica do 
razoável, e terá porventura que ser considerado como causa primeira da 
falência das defesas do direito moderno face à erupção da ruptura totalitária. 
Hannah Arendt não terá subestimado o esforço conduzido em particular por 
Chaim Perelman no quadro teórico da "Nova Retórica" e, portanto, num 

1 4 LAFER,o/?. c/r.,p. 92. 
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quadro de reabilitação da virtude aristotélica da prudencia e da lógica do 
razoável. Hannah, do fundo da sua própria "experiência-limite", terá lamen
tado que a razoabilidade não tivesse podido constituir-se, na sua boa-fé, como 
barreira consistente para obstar ao genocidio totalitario e daí a sua descon
fiança quanto à possibilidade da lógica do razoável poder constituir-se como 
travão à reinstalação de um novo "estado totalitário de natureza". 

Pela nossa parte valorizamos o contributo dos autores que Ignacio Mas
sini designa por "consensualistas", como Chaim Perelman, Bobbio e Haber¬
mas, e em outro sentido Stephen Toulmin, entre outros, no sentido da identi
ficação e superação do déficit de cidadania introduzido pela "ruptura 
totalitária" teorizada por Hannah Arendt, sem que, contudo, possamos ter a 
garantia de que a "nova retórica", a "lógica do razoável" ou uma qualquer 
outra proposta assente na racionalidade argumentativa, possa constituir-se 
como barreira definitiva a fenómenos humanos daquela natureza, a não ser 
pelo seu contributo sério em ordem à elevação global do nível de cidadania e 
da consciência cívica e de respeito pelos Direitos Humanos. 

Carlos Ignacio Massini denuncia com graça, para sublinhar a aridez 
filosófica em matéria de fundamentação dos Direitos Humanos, que o pró
prio Dworkin formula a sua tese de que todo aquele que sustente que devem 
tomar-se a sério os direitos humanos, deve aceitar "a vaga mas poderosa 
ideia da dignidade humana", sem que ele próprio dedique uma só linha a 
explicitar esta sua tese15. Mas ele próprio, Massini, apesar de reconhecer que 
o homem é o sujeito desses direitos e que o Direito é instrumento de realiza
ção da "condição da pessoa", não nos elucida sobre a forma como pode o 
homem aceder a essa condição, se pela sua própria natureza, se por deter
minação da razão, ou se pela cidadania. Outra razão lhe assiste, sem dúvida, 
quando denuncia a tendência para considerar o individualismo como única 
saída para os Direitos Humanos. O autor em presença equaciona estas preo
cupações procurando corresponder à necessidade de encontrar a justa "medi
da" de cada direito ou pretensão consagrados na Declaração Universal dos 
Direitos do Homem. 

Estamos convencidos de que algumas dos problemas enunciados por 
Massini encontram uma resolução teórica consistente em Hannah Arendt que 
teve o mérito de alicerçar o labor de fundamentação teórica com o exercício 
reflexivo exercido sobre a experiência vivida, enquanto perseguida por ser de 
ascendência judaica, mas também enquanto apátrida e privada do direito de 
cidadania, compatibilizando o seu labor de legitimação teórica com o conhe
cimento de causa. Desapossada da cidadania, Hannah pôde viver a experiên
cia de que todos os demais direitos fundamentais lhe eram indevidos, na lógi-

1 5 CARPINTEIRO, op. cit. p. 342. 
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ca do sistema totalitário, beneficiando apenas, na sua errância apátrida, de 
direitos muito restritos como o do direito à saúde e ao asilo. 

Daí Hannah concluir que o "direito de cidadania" é um direito que é 
condição de possibilidade dos demais Direitos Humanos, quer daqueles que são 
de foro mais pessoal, como o direito à intimidade, à livre expressão do pensa
mento, à vida, bem como dos direitos de âmbito mais social e que se partilham 
com a comunidade, designados como direitos de solidariedade. Esta tomada de 
consciência faz Hannah Arendt pensar que os Direitos Humanos são uma 
construção política que urge reconstruir. 

Robert Legros, num estudo intitulado Hannah Arendt - une compréhen-
sion phênoménologique des droits de Vhomme, põe em evidência a vulnera
bilidade e inadequação da reflexão metajurídica tradicional, em matéria de 
fundamentação dos direitos humanos. Primeiro porque ao fazer da cidadania, 
na sua contingência e precariedade, meio para a protecção dos direitos huma
nos enquanto valores universais, gera um primeiro paradoxo de ser um aci
dente a servir de fundamento a um valor universal; o segundo paradoxo é 
gerado pela própria Hannah Arendt ao pressupor a cidadania não como meio 
mas como fim, uma vez que a privação da cidadania afecta substantivamente 
a condição humana: "o ser humano privado das suas qualidades acidentais -
o seu estatuto político - vê-se privado da sua substância", o mesmo é dizer 
que "tornado pura substância, perde a sua qualidade substancial, que é a de 
ser tratado pelos outros como um ser semelhante"16. Deste modo, tomar 
como princípio da condição humana o que é apenas acidental, põe em evi
dência o paradoxo da reflexão metajurídica contemporânea sobre direitos 
humanos. 

Como bem no-lo mostra Pereíman, importa correlacionar a prática dos 
genocídios cometidos pelo totalitarismo nazi com a doutrina jurídica domi
nante do positivismo jurídico. De facto, ao tomar a Lei e o Direito como 
valores absolutos acima da pessoa humana, o positivismo jurídico puro e 
duro, na sua aplicação mais fundamentalista, gera as condições que legiti
mam a aplicação de qualquer lei, por mais monstruosa e arbitrária que seja, 
como terá sido o caso quando se identificou a vontade da nação com a vonta
de do Führer. 

A reflexão sobre a natureza e função do "estado totalitário de natureza", 
conduzida por Hannah Arendt, confere, uma acuidade inesperada e particular 
à reflexão sobre novos indicadores que apontam para a degradação dos 
direitos humanos e para a falência da Justiça e do Direito. A ubiquidade da 
pobreza, a ameaça do holocausto nuclear (de que se tinha aguda consciência 

1 6 LEGROS, Hannah Arendt - une comprehension phênoménologique des droits de Vhomme. 
Étuíles phénoménologiques, Bruxclles, 1985, pp. 32/6. 
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à data da publicação dos seus escritos), a simultaneidade da explosão demo
gráfica e das técnicas da automação (que criam condições para tornar uma 
vez mais "descartáveis" sectores consideráveis da população mundial), são 
alguns dos novos indicadores de crise a que temos de atender para falar 
seriamente na consagração plena dos "Direitos do Homem" neste cenário de 
fim do segundo milénio. Trata-se, afinal, de repensar "a reconstrução dos 
direitos humanos, numa época em que os homens em geral têm múltiplas 
razões para não se sentir nem à vontade nem em casa no mundo"17. 

A reflexão, dirigida neste sentido, obriga-nos a repensar o lugar e função 
do Sujeito de Direito, invenção útil da ideologia mercantilista, gerado no seio 
das instituições de disciplina da idade moderna, como bem nos ensina Michel 
Foucault em Surveiller et Punir, e sobre as condições que ele tem de ser hoje, 
de facto, sujeito legitimador do ordenamento jurídico, como pretendem Lafer 
ou Massini. 

Sem alarmismos, caberá ou não estarmos de sobreaviso, neste final de 
milénio, para o novíssimo risco de novas formas de ruptura com a tradição 
dos "Direitos Humanos", ao confundir-se a salvaguarda efectiva dos Direitos 
Humanos, com a concretização, em seu nome, de estratégias unilaterais de 
dominação económica, militar, política e informativa do mundo? 

Quando num mundo de recursos escassos, património comum da huma
nidade, a ostentação da riqueza e o desperdício coexistem lado-a-Iado com a 
fome, a miséria extrema, a falta de assistência médica e medicamentosa, a 
massiva mortalidade infantil, não podemos deixar de experimentar um pro
fundo mal estar e a certeza de que, em matéria de concretização do espírito 
dos princípios proclamados na Declaração, 50 anos volvidos, está muito 
ainda por fazer. Só na coerência das acções desenvolvidas conjuntamente, na 
coerência dos princípios e no reforço de um Direito Internacional cada vez 
mais actuante e respeitado pela comunidade das nações, poderemos even
tualmente encontrar a legitimidade de reconstruir os Direitos Humanos e 
restabelecer a sua credibilidade aos olhos de todas as nações. Não pode con
sentir-se o julgamento sumário dos povos através da força, sem atender que, 
tal como no plano interno de cada país, caberá em primeira mão ao Direito e 
suas instâncias de aplicação, ponderar e julgar as condutas que violem os 
direitos do homem e dos povos consagrados no Direito Internacional. 
Importa antes, e para tanto, devolver ao Direito sua condição de instância de 
legitimação. 

Caberá, por isso, à Organização das Nações Unidas, ao Direito Interna
cional e às instâncias que o aplicam, decidir em que circunstâncias será legí
timo o uso da força e a violação do princípio da soberania contra Estados que 

1 7 LAFER,op. cif., p. 16. 
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violem, grave e sistematicamente, os Direitos Humanos nestes incluída a dis
sipação do património comum da Humanidade, dentro e fora do próprio país, 
na medida em que, à luz de um direito de pequena escala, como é a do Direi
to Internacional, a soberania dos Estados é um conceito que tem uma função 
correlata da do conceito de cidadania própria de um direito de maior escala, 
como é o caso do direito interno de cada Estado. 

3. Da universalidade dos direitos humanos 

Como resultado do aprofundamento e consolidação da democracia e do 
contributo dado nesse sentido pelo desenvolvimento das novas tecnologias da 
comunicação, o espaço público contemporâneo expandiu-se a uma escala 
planetária e, como ele, não pôde deixar de se alterar profundamente a percep
ção do lugar do homem no mundo e do alcance dos seus direitos e deveres no 
seio de uma comunidade internacional. Com ele alterou-se também a con
cepção moderna de comunidade internacional, constmída sobre o precon
ceito de que a heterogeneidade dos valores e das culturas dos povos deveria 
ser transitoriamente aceite, como um mal necessário, em vista da realização 
de uma comunidade universal harmoniosa que se consumaria pela concreti
zação, à escala planetária, do modelo do sistema eurocêntrico moderno, para 
quem universalidade era correlata de uniformidade e homogeneidade18. 

Diferenças ideológicas, culturais e económicas terão estado na origem de 
distintas apropriações dos direitos humanos pelos Estados da comunidade inter
nacional, sendo muitas as alterações sofridas pelo corpo de princípios da Decla
ração Universal dos Direitos desde a sua proclamação em Dezembro de 1948. 

Hector Faúndez Ledesma ao analisar o trajecto evolutivo dos primeiros 
40 anos da Declaração, destaca nele três gerações de direitos humanos: os 
direitos humanos de primeira geração consagram os direitos civis e políticos 
e exprimem, numa vocação emancipatória muito clara, a ideia da liberdade; 
os direitos humanos de segunda geração surgem sob o signo da igualdade, 
com a proclamação dos direitos económicos e sociais; no tempo presente 
surge, sob o signo da solidariedade, uma terceira vaga de direitos que, não 
fazendo ainda parte da declaração, começam a emergir e a reclamar para si a 
condição de direitos humanos. Estes novíssimos direitos exprimem o reco
nhecimento de que os seres humanos têm o direito e o dever de, conjunta
mente, fruir e preservar valores como a paz, o desenvolvimento, o ar puro e a 
água limpa, um meio ambiente são e ecologicamente equilibrado e o direito 
ao património comum da humanidade19. 

1 8 PUREZA, A universalidade dos Direitos do Homem face aos desenvolvimentos científicos e 
tecnológicos. Documentação e Direito Comparado, B.M.J., n.° 37/38, Lisboa, 1989, pp. 418/9. 

1 9 LEDESMA, "Revista de Ia Facultad de Ciências Jurídicas y Politicas", p. 297. 
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Este movimento veio conferir nova dimensão à universalidade dos 
direitos, hoje entendida, sobretudo, como concretização da ideia de um 
mundo interdependente mas diverso na singularidade dos seus traços cultu
rais, expressão de uma comunidade de nações que pretende valorizar a livre 
asserção das pessoas e dos povos sem esquecer a solidariedade, a interdepen
dência e o destino comum da humanidade. Emergiu, assim, uma nova con
cepção de sociedade internacional assente numa pluralidade de sistemas de 
referência. 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem constitui, no tempo 
presente, um fundamento ético mínimo comum que preside à relação entre os 
estados e entre estes e os seus próprios cidadãos. A ela se deve o movimento 
centrífugo de vocação emancipatória, veiculador das liberdades e igualdades 
formais, indutoras do processo democratização alargada e, por outro lado, o 
movimento centrípeto de interdependência e solidariedade entre os povos. 

Dobrámos já meio século sobre as tormentas que contextualizaram o 
toque a rebate do sinos da boa vontade contra os genocídios em massa per
petrados, metódica e burocráticamente, no quadro da estrita legalidade. Tanto 
tempo volvido é pouco ainda para perceber se as condições que possibilita
ram a experiência totalitária (que "levou às últimas consequências a moder
nidade que, na vertente capitalista, comportou o nazismo e na vertente socia
lista o estalinismo") são ou não hoje ainda verificáveis20. Vencido o totalita
rismo pela resistência dos povos, os direitos humanos continuam o caminho 
da sua reconstrução e a evoluir no quadro das contradições e constrangimen
tos gerados no seio das próprias ideologias, produzidas ou adoptadas pela 
modernidade no Ocidente. 

O primeiro dos constrangimentos é introduzido pelo discurso da funcio
nalidade que se exprime na ideia de que é bom o que é tecnicamente correcto 
e que funciona bem. E o discurso da "performatividade óptima", gerador da 
consciência tecnocrática que desestrutura, de forma irreversível, o discurso 
tradicional sobre o homem. De facto, ao promover a sacralização da tecno-
ciência, transforma-a em fonte de ilimitadas possibilidades de domínio e de 
transformação da natureza humana pelo próprio homem, como denuncia este 
nosso autor em termos habermasianos21. Mas a obra do discurso da funcio
nalidade completa-se no cadinho que transforma as ciências em novas instân
cias de legitimação, destituindo o direito dessa nobre função que comporta 
ponderação e autonomia da faculdade de julgar, indissociáveis do exercício 
democrático do poder. 

2 0 LAFER, op. cit., p. 15. 
2 1 José Manuel PUREZA, op. cit., p. 421. 
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Em boa verdade, a capitulação do direito face às novas instâncias de legiti
mação técnico-científicas, consequência o enfatizar dos "direitos subjectivos" 
que, paradoxalmente, após terem sido uma arma de emancipação contra a 
dominação e os abusos do estado, tendem a tomar-se espaços de arbitrariedade, 
firmada na "ausência de limites" concedida pela consciência tecnocrática, 
dotando cada indivíduo do autocontrolo necessário para o domínio de si próprio 
e dos outros. O homem do utilitarismo é do mesmo tipo do arquétipo de 
homem plenamente racional, autónomo, independente que a ideologia liberal 
exportou como modelo de sujeito portador de direitos humanos. 

O trajecto delineado pelo discurso do subjectivismo hegeliano, aparen
temente oposto ao da funcionalidade tecnico-científica, conduz, em termos de 
fundamentação, a um mesmo espaço de servidão nada consentâneo com o 
próprio movimento originário da proclamação libertária e individualista dos 
direitos humanos da primeira geração. Constituída a Natureza como "exterio
ridade em si mesma", de que o indivíduo necessita apropriar-se para aceder a 
uma existência propriamente humana, e estabelecida a distância entre o 
homem-sujeito e a natureza-objecto necessária ao processo de apropriação 
em causa, o movimento dialéctico de concretização deste processo hegeliano, 
conclui José Manuel Pureza, começa por transformar a Natureza em artefacto 
e, após ela, o Homem em artefacto de si mesmo, isto é, objecto tornado apto 
para ser apropriado, trocado, experimentado e alienado. Paradoxalmente, o 
"direito à liberdade total", incorporado pelo homem do subjectivismo radical 
faz dele um ser isolado e toma impraticável a possibilidade da sua coexistên
cia em paridade ontológica com os demais. Assim concebido, torna-se, de 
facto, obstáculo à construção dos direitos individuais que requer, impreteri
velmente, a consideração da intersubjectividade. No limite, o proclamado 
"self-ownership" afasta-o de si mesmo pela instauração da sua própria cisão 
entre sujeito e objecto. 

Em face do que dissemos, é manifesta a falência dos discursos da fun
cionalidade e do subjectivismo, adoptados pela modernidade para funda
mentar a universalidade dos direitos humanos, uma vez que, apesar de apa
rentemente antagónicos, parecem ser solidamente cooperantes no seu efeito 
desconstrutor da ideia de uma comunidade humana. 

Num quadro de efectiva tensão, entre a soberania dos estados e a comu
nidade internacional, os direitos humanos apresentam-se hoje como "gramá
tica de vizinhança generalizada, isto é, como instância juridicamente revela
dora do sentido a imprimir ao rumo da sociedade internacional"22. Neste 
horizonte de novas solidariedades e interdependências, pensamos que está em 
vias de se alterar a condição de ser sujeito de direitos humanos. Na compre-

22 PUREZA, p. 418. 
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ensão desse processo mostra-se particularmente fecundo o projecto de 
reconstrução dos direitos humanos de Hannah Arendt, a partir do conceito de 
dignidade da pessoa humana como suporte da universalidade dos direitos do 
homem. 

Hannah Arendt faleceu antes de ultimar a escrita de Judging. Deste livro 
tudo o que deixou escrito foi a página inicial encontrada ainda na sua 
máquina de escrever, mencionando o título do livro e duas epígrafes. Este 
seria o terceiro livro da trilogia a que deu o nome The life oftke mind. Em 
Lições sobre a Filosofia Política de Kant, publicada postumamente, pensa-se 
que estarão reunidos os traços fundamentais que haveriam de integrar aquela 
sua obra e que haveriam de resolver a antinomia entre "universalidade" e 
"subjectividade" dos direitos humanos. O eixo em tomo do qual levaria a 
cabo Judging, consistiria, no essencial, em retomar a solução dada por Kant 
na Crítica da Faculdade de Julgar ao problema da fundamentação da univer
salidade do juízo. A universalidade dos direitos do homem encontraria, nesta 
solução anunciada por Hannah Arendt, uma fundamentação consistente atra
vés do juízo reflexivo, aqui exercido sobre a singularidade da experiência da 
"situação-limite" de privação absoluta de quaisquer direitos humanos. 

De algum modo, o juízo reflexivo sobre a condição humana, em "situa
ção-limite", permitiria ultrapassar o conceito de pessoa enquanto "género" e 
a concepção de direitos humanos nele escorada, hipótese nossa fazendo uso 
dos pressupostos de Jean-Marc Trigeaud23. A apreensão da pessoa enquanto 
"género" é ainda tributária de uma justiça patrimonial assente sobre o "ter", 
onde a salvaguarda da dignidade da pessoa humana tem ainda, necessaria
mente, um lugar precário. Através do exercício do juízo reflexivo seria pos
sível soerguer os direitos humanos do solo da genericidade abstracta de "pes
soa segundo a natureza" e operar a sua reconstrução sobre o que Jean-Marc 
Trigeaud designa como "especificidades da pessoa", "única fonte do justo", 
que contém a universalidade intrínseca daquilo que é causa e que o "género" 
não pode revelar. De algum modo exercitamos, por esta via aberta pelo con
tributo de Trigeaud, uma tentativa de construir uma ontologia dos direitos do 
homem a partir da análise fenômeno lógica da experiência em Hannah 
Arendt. Do ponto de vista metodológico, o campo de pesquisa de Trigeaud 
está, sob este aspecto, mais próximo de Hannah Arendt do que o estará a 
metodologia de Perelman. 

Mas, se a reconstrução dos direitos humanos em Hannah Arendt pres
supõe o "juízo reflexivo" como ponto de partida, a concretização da univer
salidade dos direitos do homem, convoca, necessariamente, o "relacional" 

2^ TRIGEAUD, Personne humaine et droit, "Archives de Philosophie du Droit", Tome 36, 
Sirey, 1991. 
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(ou "político"), noção nela correlata da de "razoável" em Aristóteles. Ora, 
parece-nos ser justamente neste ponto, sobre o "razoável", que as concepções 
de Ilannah Arendt e Perelman se aproximam, se afastam e se completam. 
Perelman proclama a sua crença no progresso de uma racionalidade concreta 
que se exprime através da elaboração na história de concepções "de plus en 
plus raisonnables", onde, diz Perelman, "pourait y rattacher une théorie des 
droits de l'homme, solidaire d'une diafectique du raisonnable"24. 

Ora, a objecção de Arendt a esta tese reveste-se da força que a evidência 
empírica sempre tem no campo da argumentação: os totalitarismos deste 
século c as suas concretizações estão aí, mesmo de fronte, para negar esta 
crença ingénua no progresso da racionalidade concreta. Não esqueçamos, 
porém, que o movimento dos povos que levou à proclamação da Declaração 
de 30 de Dezembro de 1948, evidencia a contrario, a justeza do argumento 
de Perelman. 

Unidos por uma mesma vontade, de reconstruir a dignidade da pessoa 
humana das cinzas do holocausto, separa-os o campo das estratégias: Perel
man, muito claramente, persegue a utopia de um aprofundamento e consoli
dação dos direitos humanos que acompanhe, solidariamente, o progresso 
crescente da racionalidade prática e suas realizações. Hannah Arendt afiança¬
-lhe a sua sincera descrença. 

Em Perelman a constituição do auditório universal, depende exclusiva
mente da decisão soberana do sujeito, quanto ao modo de adesão que preten
de, conformando, neste caso, o seu discurso em ordem a convencer, isto é 
orientando os espíritos para mais luz e mais razão. Neste sentido o auditório 
universal é um critério de racionalidade prática, construído no quadro de uma 
deliberação íntima e solitária. Tão solitário, afinal, como o exercício do "juí
zo reflexivo" que serve de base à universalidade dos direitos humanos em 
Hannah Arendt. A intersubjectividade é um requisito que os une. 

E porque a questão, porventura mais pertinente e fundamental, se 
prende com a legitimidade do dever de "respeito" para com a pessoa humana, 
em que se alicerçam os direitos humanos, importa reconhecer que, tal como o 
"juízo reflexivo", também o critério que preside a uma qualquer forma de 
racionalidade argumentativa, e já não apenas o que preside à constituição do 
auditório universal, pressupõe sempre uma relação de interlocução etica
mente fundada no reconhecimento do "outro" como igual. Dispormo-nos a 
ouvir alguém, pressupõe sempre a possibilidade de aceitar o seu ponto de 
vista mesmo que, à partida, se oponha às convicções pessoais profundas de 
cada um. 

PERELMAN, La sauvegarde et le fondement des droits de l'homme, "Éthique et Droit", 
p. 477. 
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Resume 

NOUVELLE RHÉTORIQUE E T RECONSTRUCTION 
DES DROITS D E L ' H O M M E 

Caractcriscr la rationalité qui fond les Droits de l'Homme dans la Modernité, en 
vue d'identifier 1'élément de fragílité qui aura permis la rupture totalilaire avec la 
tradition humaniste de l'Occident et le consequent genocide de groupes humains 
"superílus" et "décartables", est le seuil de notre réíléxion. L'excrcice réflexif sur 
Tcxpcrience íimilc , , de privation de tous les droits est l'expression d'un éfifort ayant 
pour but échapper au piege de la généricité abstraite qui caractérise 1'utilisation 
"rhétorique" des Droits de l'Homme. Surmonter ce vide formei, aussi bien qu'un 
concept d'universalite, marque idéologiquemcnt par les doctrines fonctionalistes et le 
subjectivisme radical, est Fobjet final de ce travail qui transforme en complices et en 
complémentaires les efforts dc Hannah Arendt et Chaim Perelman, dans 1'entreprise 
de "réconstruction" des Droits de l'Homme. 
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1 

Vivemos num mundo de tal modo dominado por factos e números que, 
por vezes, não nos damos conta de como a consciência é um dos aconteci
mentos mais estranhos e maravilhosos da nossa existência. 

Quando contemplamos os reflexos da luz do sol no mar, quando apre
ciamos uma obra de arte ou mesmo quando pensamos em questões filosófi
cas, sabemos bem como é bom estarmos conscientes. Claro que a consciência 
é uma faca de dois gumes, pois sem ela dificilmente teríamos dores de cabeça 
ou de dentes, pensaríamos que íamos morrer, ou daríamos conta da solidão 
constitutiva de todos nós. Pois um dos traços mais enigmáticos da consciên
cia é a sua privacidade. Podemos adivinhar pelo comportamento de outrem o 
seu estado de espírito, mas será que isso nos dá alguma certeza? Não será a 
condição humana aquela que nos é descrita por Luigi Pirandello1, isto é, a de 
alguém que se encontra em face dos olhos de outrem pedindo desesperada
mente para entrar, sabendo que essa entrada lhe está para sempre vedada? Os 
estados mentais associados à consciência podem traduzir-se em comporta
mentos susceptíveis de investigação objectiva e, mesmo, científica, mas pos
suem identicamente um outro conjunto de propriedades bem reais que são 

1 "Guai se v; ahondaste come me a considerare questa cosa orribile, che fa veramente 
impazzire: che se siete accanto a un altro, e gli guárdate gli occhi - come io guardavo un 
giorno certi occhi - potete tlgurarvi come un mendico davanli a una porta in caí non potra 
mai entrare: chi vi entra, non saretc mai voi, col vostro mondo dentro, come lo védete e lo 
toccatc; ma uno ignoto a voi, come qucll'altro nel suo mondo impenetrabile vi vede e vi 
tocca..." (PIRANDELLO, Enrico IV, Acto II). 

Philosophica 12, Lisboa, 1998, pp. 75-88 
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irredutíveis a qualquer experiência neutra do mundo. A minha dor de dentes 
pode ser comunicada a outrem, por exemplo, ao meu dentista que, por sua 
vez, irá estudá-la objectivamente procurando as suas causas; mas dificilmente 
outrem, o meu dentista ou qualquer um, pode experienciar por mim aquela 
dor de dentes que eu sinto. 

A natureza subjectiva e privada dos estados mentais conscientes prende¬
-se directamente com o problema que iremos analisar, a saber, o da iden
tidade pessoal. Afinal, a subjectividade da consciência é o índice de se ser 
este e não outro organismo vivo. A nossa relação com o mundo não é neutra 
mas supõe sempre a mediação através de um ponto de vista pessoal. Sem 
dúvida que existem imensos factos da nossa vida que são comuns a todos. 
Por exemplo, os objectos físicos que nos rodeiam podem ser objectivados e 
observadas sob diferentes ângulos. Mas, como nos diz o filósofo americano 
Thomas Nagel, em The Viewfrom Nowhere, dificilmente podemos circuns
crever a nossa relação connosco em termos neutros e impessoais. Afirma este 
autor: "se uma tal concepção desprovida de perspectiva deve ser este mundo, 
há algo, parece, que lhe escapa - o facto de que uma dessas pessoas, Thomas 
Nagel, é o lugar da minha consciência, o ponto de vista a partir do qual eu 
observo o mundo e ajo sobre ele. Parece que estamos, na verdade, em face de 
uma verdade suplementar que se acrescenta à descrição mais pormenorizada 
da história, da experiência e das características de Thomas Nagel. Contudo, 
aparentemente, não há outra forma de o exprimir a não ser falando de mim ou 
da minha consciência; é pois uma verdade que só pode ser enunciada e com
preendida através de um ponto de vista, na primeira pessoa"2. 

Será, assim, nosso objectivo, neste artigo, observar a forma como 
Ricoeur analisa esta questão tradicional do pensamento filosófico, a saber, o 
problema da identidade pessoal. Em particular, procuraremos ver em que 
medida a proposta ricoeuriana de uma identidade narrativa permite, ou não, 
solucionar as principais aporias que decorrem desta mesma questão. 

Embora a interrogação filosófica sobre a identidade pessoal tenha sido 
formulada, pela primeira vez, por Locke, no Ensaio sobre o Entendimento 
Humano*, seria, no entanto, um erro considerar esta questão como restrita à 

2 " I f it is supposed to be this world, there seems to be something about it that cannot be 
included in such a perspectivei ess conception - the fact that one of those persons, TN, is the 
locus of my consciousness, the point of view from which I observe and act on the world. This 
seems undeniably to be a further truth, in addition to the most detailed description of TN's 
history, experiences, and characteristics. Yet there seems no other way of expressing it than 
by speaking of me or my consciousness; so it appears to be a truth that can be stated and 
understood only from my perspective, in the first person. " (T. NAGEL, The View from 
Nowhere, Nova Iorque/Oxford, 1986, p. 56). 

3 LOCKE, An Essay concerning Human Understanding, I I , XXVII . 
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modernidade. Afinal, o imperativo délfico que pauta a indagação socrática, 
patente ainda na perplexidade heracliteana, segundo a qual "os confins da tua 
alma nunca os encontrarás mesmo que percorras todo o caminho"4, marca 
todo o pensamento ocidental. Do mesmo modo, no Oriente, confrontamo-nos 
com o postulado dos Upanishads que estabelece uma cumplicidade radical 
entre At man e Brahmán, forma poética de traduzir a identidade entre a expe
riência de si próprio e a unidade do existente, e que constituirá, como se sabe, 
o princípio básico da escola Vedanta e do seu principal pensador, Shankara5. 

Se a questão sobre a identidade pessoal é uma constante do pensamento 
filosófico, na modernidade, o problema assumiu um carácter claramente epis
temológico. A formulação desta questão foi proferida por Locke e consiste 
em determinar o critério que permite a reidentificação de uma pessoa ao lon
go do tempo. Por exemplo, o que é que nos permite afirmar que uma determi
nada pessoa é ainda a mesma do que aquela que existiu no passado? Como é 
óbvio, esta questão pode assumir duas variantes. Pode ser entendida em 
termos objectivos quando nos interrogamos sobre o que nos permite reidenti-
ficar alguém, como sendo o mesmo, em momentos diferentes do tempo e, 
deste modo, reconhecê-lo como tal. Mas, pode assumir identicamente uma 
variante, na primeira pessoa, quando qualquer um de nós se interroga sobre o 
fio de continuidade existente entre as nossas experiências actuais e as nossas 
vivências passadas. 

Na linguagem quotidiana ouvimos constantemente afirmações que nos 
dão como assegurada a unidade pessoal ao longo do tempo, apesar de cada 
um experienciar vivências temporais distintas. Quando alguém afirma que 
"no mês passado decidiu visitar Viseu", tal afirmação subentende algum tipo 
de continuidade e de reconhecimento entre aquele que tomou a decisão e 
aquele que visitou a cidade. Da mesma forma que se eu pintar uma folha de 
papel branca de azul, não a transformo em duas folhas, uma branca e outra 
azul, mas é uma e a mesma folha que foi pintada de duas cores, também se 
pode inferir que é ainda por referência a uma mesma pessoa que conferimos 
experiências e vivências diferentes. E, no entanto, do ponto de vista lógico 
estamos em face de duas folhas e de duas pessoas distintas, visto que, segun
do o conhecido princípio da indiscernibilidade dos idênticos, duas coisas só 
são as mesmas se e somente se apresentam as mesmas propriedades. 

Torna-se evidente que o conceito de identidade tem duas significações 
distintas: por um lado, expressa a noção de equivalência lógica e, assim 
sendo, nenhum objecto, ou pessoa, é idêntico ao longo do tempo. Mas, por 

4 HERACLITO, frag. 45. 
5 'The entire complex of phenomenal existence is considered as true as long as the knowledge 

Of Brahman being the Self [Annan] of all has not arisen" (SHANKARA, Commentary on 
Vedanta Sutra II 7,14). 
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outro, é ainda por referência a uma mesma pessoa que atribuímos várias pro
priedades ao longo do tempo. Ora, quando nos interrogamos sobre o proble
ma da identidade pessoal, em termos epistemológicos, estamos naturalmente 
a questionar-nos sobre o critério que explica este poder de referência a um 
mesmo sujeito da experiência que se reconhece enquanto tal ao longo do 
tempo. Ou como nos diz Platão: "reconhecemos que cada ser vivo possui 
uma existência individual e própria e por isso se diz que é o mesmo indivíduo 
desde a infância até que envelhece; claro que esse indivíduo não conserva 
nunca as mesmas características, mas entretanto reconhecemos que é ele 
mesmo"6. 

A questão epistemológica que se pode colocar é, pois, a seguinte: qual o 
critério ou princípio legitimador da unidade de nós próprios, da nossa unida
de como pessoas ao longo do tempo, que explica o sentimento de certeza psi
cológica da nossa unidade como pessoas? Será que não estamos em face de 
um sentimento de unidade pessoal e de referência a si que é inegavelmente 
útil para a nossa vida prática - em particular, quando é importante determinar 
um sujeito responsável por uma acção, seja essa responsabilidade moral ou 
jurídica - mas que é, em rigor, falso? Contudo, por muito ilusório que este 
sentimento de referência a si se venha a revelar, temos o direito de nos 
interrogar sobre o critério que, no limite, explica essa mesma ilusão. Foi este, 
afinal, o caminho de John Locke quando ao criticar a certeza apodíctica e 
substancial do cogito cartesiano, se vê obrigado a buscar uma critério expli
cativo desse sentimento de unidade pessoal. 

n 

Desde que a questão epistemológica sobre a identidade pessoal foi posi
cionada na filosofia ocidental, deparamos habitualmente com a invocação de 
dois critérios distintos de solução: o corpo e a memória. Observemos sinteti
camente o alcance e os limites de cada um destes critérios. 

A apresentação do corpo como solução do problema da identidade pes
soal deriva do facto evidente de, apesar da constante mutação de proprieda
des, umas mais visíveis, outras não, é ainda o principal ponto de referência da 
nossa unidade como pessoas. E nesta referência ao nosso corpo exprime-se 
afinal a relação de continuidade e de dependência em relação a uma única 
célula que um dia se começou a multiplicar desenfreadamente dando origem 
àquilo que nós somos hoje. Este critério corporal - a saber, seria por referên
cia a um mesmo coipo que se explicaria o sentimento de identidade pessoal -
inscreve claramente o problema que nos preocupa num horizonte mais vasto, 

6 PLATÃO, Banquete 207 d. 
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o da identidade dos objectos físicos e materiais. Um artefacto, por exemplo, 
um barco, ou um ser vivo, por exemplo, uma macieira, persistem ao longo do 
tempo apesar de tanto o barco poder ser submetido a profundas reparações, 
como a macieira que hoje contemplamos dificilmente preservar alguma das 
células que possuía há cerca de uns dez anos atrás. 

Esta preservação de si ao longo do tempo, apesar das constantes altera
ções de propriedades, - cujo evento mais dramático talvez seja as metamor
foses surpreendentes do bicho da seda - deu origem a várias aporias, sendo a 
mais famosa, sem dúvida, a da narrativa do Barco de Teseu, história contada 
por Plutarco e retomada na modernidade por Hobbes, nos seus Elementos de 
Filosofia7. Qual é a aporia ou o paradoxo? Teseu, herói mitológico grego, 
tinha um barco com o nome Ariadna constituído integralmente por pranchas 
de madeira. Gradualmente, ao longo de vários anos de permanência no mar, 
essas pranchas são removidas e substituídas por outras pranchas. Um dia, 
sem que Teseu e a sua tripulação se tivessem apercebido, a última prancha 
original foi substituída de tal modo que todas elas são agora novas pranchas. 
O construtor de navios do estaleiro decidiu então aproveitar todas as peças 
substituídas construindo um novo navio, utilizando como plano o mesmo 
modelo usado na construção do barco Ariadna. A questão paradoxal é pois a 
seguinte: qual dos dois navios é ainda idêntico ao original? Teseu jurará a pés 
juntos que sempre navegou no mesmo navio e que o novo navio é apenas 
semelhante ao seu; por sua vez, o construtor habilidoso dirá que este novo 
navio é idêntico ao original tanto do ponto de vista material como formal, E 
apenas por referência a uma origem que tem sentido afirmar que o navio em 
que navega Teseu é ainda, apesar de tudo, o navio original. 

A aporia do barco de Teseu está, a meu ver, na raiz das principais difi
culdades inerentes à apresentação do critério corporal como princípio de 
solução do problema da identidade pessoal. Talvez mais do que um artefacto, 

7 "According Co the first opinion, he that sins, and he that is punished, should not be the same 
man, by reason of the perpetual flux and change of man's body; nor should the city, which 
makes laws in one age and abrogates them in another, be the same city; which were to 
confound all civil rights. According to the second opinion, two bodies existing both at once, 
would be one and the same numerical body. For if, for example, that ship of Theseus, 
concerning the difference whereof made by continual reparation in taking out the old planks 
and putting in new, the sophisters of Athens were wont to dispute, were, after all the planks 
were changed, the same numerical ship it was at the beginning; and if some man had kept the 
old planks as they were taken out, and by putting them afterwards together in the same order, 
had again made a ship of them, this, without doubt, had also been the same numerical ship 
with that which was at the beginning; and so there would have been two ships numerically 
the same, which is absurd. But, according to the third opinion, nothing would be the same it 
was; so that a man standing would not be the same he was sitting; nor the water, which is in 
the vessel, the same with that which is poured out of it. Wherefore the beginning of 
individuation is not always to be taken either from matter alone, or from form alone. " 
(HOBBES, Elements of Philosophy, 134-137, §7). 
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- cuja natureza essencial é, no limite, sempre o resultado do nosso consen
timento sobre a sua função (como mostrou exemplarmente Melville no Moby 
Dick, em que um mesmo objecto funcionará como caixão, bóia de salvação e 
baú...) - a questão colocada pelo paradoxo torna-se gritante quando nos 
confrontamos com a relação de um ser vivo consigo mesmo. Para tornar bem 
visível a questão em causa, utilizemos uma questão proposta recentemente 
por Stephen Ferret no seu livro sobre o problema da identidade pessoal8. Afi
nal, o que é que podemos cortar do nosso corpo sem que a referência a si seja 
alterada? Se alguém perder tragicamente um braço ou uma perna pode ficar 
psicologicamente perturbado sem que isso signifique a perda da referência a 
si. Poder-se-ia mesmo supor, como nos diz Searle em Intentionality9, a hipó
tese da conservação do nosso cérebro numa cuba de um laboratório e conser
vado artificialmente. Por mais traumatizante que fosse esta experiência, é 
inegável que nada, em princípio, nega a permanência de uma referência a si, 
agora de alguém reduzido ao seu cérebro. Estas hipóteses rocambolescas 
mostram-nos, sem margens para dúvidas, que não é tanto a identidade do 
corpo que está em causa, mas antes a de uma pequena parte do mesmo, a 
saber, o nosso cérebro. O seu transplante para um outro corpo corresponderia 
a um efectivo transplante de identidade, hipótese já adivinhada por Locke 
quando coloca a possibilidade de um sapateiro com a mesma alma do que um 
príncipe 1 0 - hipótese que lhe irá permitir diferenciar os conceitos de pessoa e 
de ser humano. 

Poderemos assim concluir que o critério efectivo de identidade é o 
nosso sistema nervoso central? E uma tese subscrita por várias autores con
temporâneos, mas que levanta algumas dúvidas. Por duas ordens de razões: 
em primeiro lugar, o nosso cérebro não é propriamente um órgão homogé
neo, o que explica que vários sujeitos preservem a sua identidade apesar de 
reduzidos a um único hemisfério cerebral. E mesmo nos casos de anosogno-
sia, doença rara de lesão cerebral em que o doente perde a noção da sua expe
riência corporal, tal não acarreta a perda da identidade pessoal. Mas existe 
uma segunda ordem de razões e, a meu ver, a mais decisiva. Podemo-nos 

s S. FERRET, Le Philosophe et son scalpel, he prohleme de I'identite personnelle, Paris, 
Minuit, 1993. 

9 "Each of our beliefs must be possible for a being who is a brain in a vat because each of us is 
precisely a brain in a vat; the vat is a skull and the 'messages' coming in are coming in by way 
of impacts on the nervous system." (J. R. SEARLE, intentionality. An Essav in the 
Philosophy of Mind, Cambridge University Press, 1994 (1983), 230). 

0 "For should the soul of a prince, carrying with it the consciousness of the prince's past life, 
enter and inform the body of a cobbler as soon as deserted by his own soul, everyone sees he 
would be the same person with the prince, accountable only for the prince's actions; but who 
would say it was the same man?" (LOCKE, An Essay concerning Human Understanding, I I , 
XXVI I §15). 
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legitimamente perguntar qual a função que o cérebro realiza nos seus vivos e 
que lhe confere um papel essencial no problema que nos preocupa. É eviden
te que o papel privilegiado do cérebro deriva, como mostra Bernard Williams 
em Problems of the Self1, da informação aí contida assim como do modo 
como essa informação está organizada. Não é tanto a conservação de um 
conjunto de neurónios e sinapses que está em causa mas, antes, da pre
servação da informação e dos dados que aí residem. 

Em face destas dificuldades, toma-se questionável se o corpo, ou o 
cérebro, constitui critério suficiente na determinação da nossa identidade 
como pessoas. Desde muito cedo vários filósofos se inclinaram para um 
outro critério, a saber, a memória. Esta hipótese é invocada por Locke quan
do procura determinar o que entende por pessoa. Diz-nos o autor: "Para 
sabermos no que consiste a identidade pessoal, temos que ter em considera
ção o que é a pessoa; a qual, penso, é um ser pensante e inteligente, que tem 
razão e reflexão, e que pode aperceber-se de si mesmo como si mesmo, como 
a mesma coisa pensante em diferentes tempos e espaços. [...] A identidade 
pessoal consiste: não na identidade da substância, mas [...], na identidade da 
consciência, pelo que, se o mesmo Sócrates acordado e a dormir não possuir 
a mesma consciência, Sócrates acordado e a dormir não é a mesma pessoa."12 

Em última instância, o critério que permite o reconhecimento de uma pessoa 
como sendo a mesma radica na identidade de si mesmo em momentos dife
rentes do tempo e a faculdade que possibilita esta identidade é a memória. 

A importância da memória na constituição da identidade pessoal é algo 
que assumimos naturalmente hoje em dia. No filme de ficção científica de 
Kubrick, 2001, Odisseia no Espaço, quando se procura retratar a possibilida
de de um computador com consciência e identidade pessoal, o célebre Hal 
9000, não se hesita em mostrá-lo a recordai" factos primordiais da sua exis
tência. E no filme de Orson Welles, Citizen Kane, toda a história gira em 
volta de uma recordação de infância da personagem central. 

1 1 'Thus we can imagine the removal of the information from a brain into some storage device 
(the device, that is, is put into a state information-theoretically equivalent to the total state of 
the brain), and is then put back into the same or another brain. (Such a process may, perhaps, 
be forever impossible, but it does not seem to present any purely logical or conceptual 
difficulty.)" (B. WILLIAMS, "Arc persons bodies?" in Problems of the Self Philosophical 
Papers 1956-1972, Cambridge University Press, 1993 (1973), 79). 

1 2 'To find wherein personal identity consists, we must consider what person stands for; which, 
I think, is a thinking intelligent being that has reason and reflection and can consider itself as 
itself, the same thinking thing in different times and places. [...] personal identity consists: not 
in the identity of substance but [...] in the identity of consciousness, wherein, Socrates 
waking and sleeping is not the same person." (LOCKE, An Essay concerning Human 
Understanding, I I , XXVI I §9; §19). 
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Quando estabelecemos a memória como critério fundamental da identi
dade pessoal não estamos, no entanto, a referir-nos à nossa capacidade de 
preservar o conhecimento de certos factos na nossa mente. O que está em 
causa não é tanto a memória como registo de dados, em que, por exemplo, 
me recordo que Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo para a índia, 
mas antes a recordação de acontecimentos que foram experienciados por 
mim, na primeira pessoa. E este tipo de memória que vai permitir a articula
ção de estados mentais diferentes como sendo pertencentes a uma só e mes
ma pessoa. É este tipo de memória que permite a cada indivíduo saber que foi 
ele, e não outro, que realizou um conjunto de acções. Se, como vimos, o 
problema da identidade pessoal designa, em termos epistemológicos, o poder 
de reidentificação de uma pessoa ao longo do tempo, tal poder parece suben
tender, no mínimo, a presença da memória como capacidade de recordação 
de si em momentos temporais distintos. 

Porém, esta hipótese da memória como critério necessário e suficiente 
levanta tantos ou mais problemas do que aqueles que procura solucionar. As 
primeiras dificuldades apontadas ao critério mnésico foram sugeridas por um 
filósofo escocês do século XVIII , Thomas Reid13. Para este pensador, se o 
critério mnésico fosse correcto, tal significaria que nos confrontaríamos com 
o absurdo de existirem múltiplas pessoas no mesmo indivíduo, visto ser 
impossível a um ser humano preservar as mesmas recordações em todos os 
momentos da sua vida. Assim, se alguém se recordasse da sua adolescência, 
mas não da sua infância, não poderia ser a mesma pessoa do que aquele 
mesmo adolescente que ainda tinha frescas as memórias da infância. Segun
do Reid, este paradoxo mostra que a memória, mais do que constituir a iden
tidade pessoal, supõem-na. Assim, é a mesma pessoa que pode recordar, ou 
não, acontecimentos diferentes da sua vida. 

A segunda dificuldade prende-se com o facto de a grande maioria dos 
traumas que acarretam amnésia e perda de memória não implicarem o desva
necimento da identidade de um sujeito em momentos diferente do tempo. A 
amnésia é um conceito que designa realidades bem diversas, mas nas quais 
existe uma perda de reconhecimento de elementos bem distintos como, por 
exemplo, os rostos, os números, os nomes próprios, o corpo, a leitura, entre 
outros. Mas, por mais traumáticas que estas lesões mnésicas nos pareçam, 
elas ainda supõem a presença de um sujeito que talvez já não se reconheça 
como sendo x,y,z mas que se sabe a si mesmo como podendo vir a reconhe
cer-se como x,y,z. 

O filósofo americano John Perry supõe a situação imaginária em que 
alguém, numa grande biblioteca, sofre subitamente de amnésia, o que o leva 

13 Th. REID, "Of Memory" in Essays on lhe Intellecíual Powers ofMan (1785). 
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a procurar dados nos registos bibliográficos em que se possa reconhecer14. 
Perry supõe mesmo a situação em que tal amnésico encontra um livro que 
relata a sua própria biografia, sem que ele se reconheça minimamente nos 
factos relatados. E nem precisa... Como o autor mostra, a identidade pessoal 
não é mais um termo descritivo entre outros, nem está associado à permanên
cia de um nome. O problema daquele bibliotecário amnésico não é tanto a 
perda da sua experiência como si próprio - afinal, é ele que busca desespe
radamente a sua biografia - mas, sim, a incapacidade de se reconhecer a si 
próprio naquele retrato descritivo. Mas se é assim, então a identidade de uma 
pessoa é mais significativa do que a mera recordação de acontecimentos de 
uma vida. Onde radicará então essa identidade? 

Uma outra dificuldade similar que podemos apontar ao critério da 
memória prende-se com os casos raros, mas dramáticos, de perturbação múl
tipla ou dissociativa de personalidade. Um dos casos mais célebres é o de 
Christine Beauchamp que, ao procurar tratar-se, através da hipnose, de sin
tomas aparentemente histéricos, irá descobrir a presença no seu corpo de 
outras personalidades, algumas delas bem adversas15. O que é fabuloso nestes 
casos é que não existe a personalidade primordial, mas estamos em face de 
um conjunto de máscaras, de personas, em que cada personalidade é uma 
defesa psicológica de alguém que procura sobreviver, mesmo que, para tal, se 
veja impossibilitado de se reconhecer mnesicamente como sendo o mesmo. 
A identidade da pessoa - que se revela afinal no indivíduo que procura sobre
viver - parece ser assim um conceito mais primitivo do que o de personalidade. 

Finalmente, como objecção ao critério da memória, poderíamos invocar 
o problema das "falsas memórias". Não são raros os casos em que julgamos 
recordar-nos de factos que foram efectivamente vividos e experienciados 
pelos nossos amigos e familiares. O mesmo aconteceria se, na hipótese ima
ginada por Derek Parfit, em Reasons and Persons, neurocirurgiões do futuro 
conseguissem reproduzir nos nossos cérebros recordações de outras pes
soas16. Mesmo que essa operação tivesse efeitos destruidores da nossa perso
nalidade, estaríamos em face de uma situação similar às "falsas memórias" 
quotidianas. O mais certo seria pensarmos erradamente que tínhamos sido nós 
a ter determinada experiência. Como mostra novamente Bernard Williams17, 

14 J. PERRY "The Problem of the Essential Indcxical", Nous 13 (1979), 3-21. 
1 5 "Multiple Personality: Christine Bcauchamp" in K. V. WILKES, Real People. Personal 

Identity without Thought Experiments, Oxford, Clarendon Press, 1993 (1988), 109 e sgs; C. 
W. DUNCAN, The Fractured Mirror. Healing Multiple Personality Desorder, Dcerfield 
Beach, Health Communications, 1994, 7. 

1 6 D. PAREIT, Reasons and Persons, Oxford, Clarendon Press, 1989(1984), 220-221. 
1 7 B. WILLIAMS, 'The Self and the Future" in Problems of the Self. Philosophical Papers 

1956-1972, Cambridge University Press, 1993 (1973), 51-52. O artigo de B. Williams 
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mesmo que duas pessoas tivessem hipoteticamente as mesmas recordações, 
tal não significaria que, chegado o momento, sentissem qualquer dificuldade 
em decidir qual delas seria torturada ou premiada na lotaria, o que demonstra 
que a referência a si de uma pessoa não se esgota, de forma alguma, nas suas 
recordações. Em face destas dificuldades podemos concluir que a memória 
não é critério suficiente na resolução do problema da identidade pessoal. E 
chegamos assim a um impasse filosófico: tanto a experiência do corpo pró
prio, como o uso da memória são condições necessárias mas não suficientes 
na determinação da nossa unidade enquanto pessoas. 

m 
A grande maioria dos filósofos contemporâneos, de inspiração lockeana, 

procura solucionai" o problema socorrendo-se da distinção entre ser-se um ser 
humano e ser-se uma pessoa. Enquanto a preservação corporal asseguraria a 
identidade de um organismo vivo, a que chamamos um ser humano, pelo 
contrário, o conceito de pessoa estaria exclusivamente dependente de alguma 
continuidade mnésica nas vivências mentais dos indivíduos. Gostaríamos, no 
entanto, de mostrar uma forma alternativa de entender o problema, que não 
reduz a pessoa a um mera continuidade psicológica, forma essa que tem sido 
sistematicamente proposta por Ricoeur desde os anos 80. Ela consiste em 
abordar o problema da unidade da pessoa através da mediação da narrativa. 

A ideia não é, em princípio, original, pois encontramos na obra de 
Maclntyre, After Virtue, a tese segundo a qual a unidade de si próprio radica 
na unidade de uma narrativa18, bem como, em Hannah Arendt, na obra Human 
Condition, onde esta sugere a ideia de que responder à questão sobre o 
sujeito de uma acção é, no limite, contar a história de uma vida19. No entanto, 
a proposta ricoeuriana apresenta facetas completamente novas que derivam 
do papel privilegiado que assume certo tipo de narratividade, em particular, 
aquela que se oferece nos registos da ficção e da literatura, Diz-nos Ricoeur: 

mostra-nos que a questão das nossas perspeeli vas futuras é incontornável na determinação do 
problema da identidade pessoal. 

1 8 "Narrative history of a certain kind turns out to be the basic and essential genre for the 
caracterizalion of human actions. " A. MACINTYRE, After Virtue. A Study in Moral Theory, 
Londres, Duckworth, 1994 (1981), 208. E o autor acrescenta: "A central thesis then begins to 
emerge: man is in his actions and practice, as well in his fictions, essentially a story-telling 
animal." (Ibidem, 216). 

1 9 "Action and speech arc so closely related because the primordial and specifically human act 
must at the same lime contain the answer to the question asked of every newcomer: "Who are 
you?" [...] Without the accompaniment of speech, at any rate, action would not only lose its 
revelatory character, but, and by the same token, it would lose its subject" (H. ARENDT. The 
Human Condition, The University of Chicago Press, Chicago e Londres, 1958, 178). 
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"enquanto Maclntyre se apoia principalmente sobre as histórias contadas 
durante e no meio de uma vida, proponho fazer o desvio pelas formas literá
rias da narrativa e mais precisamente pelas narrativas de ficção."20 

Ora, como compreender o papel privilegiado da narrativa literária na 
resolução do problema da identidade pessoal? Como diz novamente o autor: 
"[A identidade narrativa] e a experiência que ela designa contribuem para a 
resolução das dificuldades relativas à noção de identidade pessoal, tal como 
ela é actualmente discutida em largos círculos filosóficos"21. Que sentido dar 
ao papel central da função narrativa e, em particular, à literária na resolução 
das aporias intrínsecas ao problema da identidade pessoal? 

A estratégia de Ricoeur é simples: trata-se, em primeiro lugar, de mos
trar a significação específica do conceito de identidade quando falamos de 
pessoas; em segundo lugar, defender que o acesso e compreensão desse tipo 
de identidade só é viável através da mediação da narrativa literária e ficcional. 

Segundo Ricoeur, as aporias internas ao problema da identidade pessoal 
derivam da forma como a noção de identidade é aí perspectivada. As dificul
dades são inevitáveis na medida em que a identidade é posicionada como 
permanência de predicados de um sujeito, sejam eles corporais ou psicológi
cos. Ora, como a vivência real das pessoas está submetida à lei do tempo, 
promovendo a alteração permanente de todos os seus predicados físicos e 
mentais, torna-se impossível explicar como é que uma pessoa se pode reco
nhecer a si mesma em momentos diferentes do tempo. Colocado, deste modo, 
o problema da identidade pessoal redunda directamente num impasse. Pois o 
que está em causa na identidade de uma pessoa não é tanto a constância e a 
mesmidade de predicados mas antes a referência a si ao longo do tempo. 

Todos os seres submetidos à lei do tempo e, em particular, aqueles para 
quem a experiência temporal traduz a vivência interna de si mesmos - como 
é indiscutivelmente o caso das pessoas - encontram a sua identidade no 
poder de auto-referência. Ricoeur irá designar este último tipo de identidade 
por ipseidade, enquanto para a noção de permanência de predicados, o autor 
proporá o conceito de mesmidade. Socorrendo-se da distinção encontrada na 
língua latina entre ipse e idem, isto é, entre próprio e mesmo22, Ricoeur pro-

2 0 "[.. .] alors que Mclnlyre s'appuie principalement sur ies histoires racontees au cours et au 
milieu mcme d'une vie, je propose de faire le detour par les formes lilteraires du recit ct plus 
prcisement par celles du recit de fiction. " (RICOEUR, "L'identite narrative". Esprit (1988) 
n°140-141,30I). 

2 1 "[...] l'identite narrative [...] ct l'expericnce quelle designe contribuent ä la resolution des 
difficulties relatives ä la notion d'identite personelle, telle qu'elle est actuellement discutee dans dc 
Iarges cerclcs philosophiques" (RICOEUR, "L'identite narrative", Esprit (1988) nD140-141, 
296). 

2 2 "[.. .] que je tiendrai desormais la memete pour synomyme de l'identite-idem et que je lui 
opposerai 1'ipseite par reference ä \'\dm\.\lt-ipse. " (RICOEUR, Soi-meme comme an autre, 



86 Carlos João Correia 

curar-nos-á mostrar que a identidade pessoal se joga não tanto a nível de uma 
permanência substancial no tempo, mas antes na experiência de identidade 
como vivência de si próprio, como ipseidade, o que supõe a noção de um 
sujeito que não se exime e se retrai do tempo, mas, antes, a de alguém que 
descobre o seu ser mais íntimo na vivência do tempo. 

Em parte, esta intuição ricoeuriana traduz a distinção formulada por 
Husserl, nas Meditações Cartesianas, entre a experiência do corpo como 
"corpo objectivo" (Körper) e "corpo vivo" {Leib)2*. No primeiro caso, con-
frontamo-nos com a noção neutra, indiferenciada de coipo, enquanto ponto 
geométrico no espaço; pelo contrário, o corpo como corpo vivo traduz a 
experiência incarnada e vivencial de um corpo que se descobre como espaço 
de apropriação de um mundo. A distinção entre uma identidade pensada 
como mesmidade e uma identidade perspectivada como ipseidade tem tam
bém, segundo o pensamento ricoeuriano, consequências no modo como se 
apreende o sentido do outro e da alteridade. Se pensarmos a identidade de si 
como ipseidade, o outro deixa de ser apenas o que é diferente de nós, para se 
tornar em alguém que, através do seu testemunho e da sua acção, revela 
igualmente a presença de si próprio. O conceito de identidade pessoal como 
ipseidade permite a Ricoeur transcender a noção de um cogito enclausurado 
num eu solipsista, mostrando-nos antes a experiência de apropriação pessoal 
presente tanto no eu, como no tu, como no nós. 

A intuição ricoeuriana acerca da identidade pessoal como ipseidade 
suscita naturalmente a seguinte dificuldade. Afinal o que podemos dizer 
sobre uma experiência de si próprio que não se reduz a um conjunto de pre
dicados descritivos? Não estaremos condenados a um silêncio compromete
dor visto que a única linguagem rigorosa é aquela que se assume como neutra 
e objectivante? Não estaremos obrigados a afirmar que a experiência de si 
próprio, da ipseidade, é, no limite, inefável e transcendente, pois, em rigor, 
não existe uma linguagem estritamente privada? Não estará a nossa lingua
gem estigmatizada à neutralidade objectiva da terceira pessoa? 

Ora, é precisamente neste ponto que Ricoeur se socorre da função nar
rativa da linguagem humana. Se não é possível um conhecimento directo de 
nós próprios, nada nos impede uma mediação interpretativa de nós mesmos, 
através do uso de uma linguagem narrativa. Os enunciados narrativos, contra-

Paris, Seuil, 1990, 13). 

"[Segundo Husserlj la conscience entretient deux sortes de rapports, d'aiileurs enlremeles, 
avec le monde: un rapport de perception - le monde est la, en face de moi, offeil en spectacle 
- , et un rapport d'incarnation: parmon corps, je m'identifie ä une des choses de la nature, ä un 
corps physique (Körper), qui devicnt corps propre (Leib)" (RICOEUR, "Edmund Husserl -
La Cinquieme Meditation Cartesienne" in A I'ecole de la phenomenologie, Paris, Vrin, 1986, 
207). 
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ñámente às proposições descritivas, são, por um lado, temporais e, por outro, 
sintetizam simultaneamente experiências interiores e objectivas. Utilizando 
um exemplo do romancista E.M. Forster24, quando enunciamos narrativa
mente a seguinte frase: "o rei morreu e a rainha morreu de desgosto", não só 
traduzimos acontecimentos temporais, como superamos a mera linguagem 
descritiva, pois articulamos uma relação de causalidade entre acontecimentos 
factuais - a morte da rainha - e experiências interiores - o desgosto da rai
nha. A linguagem narrativa é, assim, a mais apropriada para traduzir a expe
riência da ipseidade pois conjuga a temporalidade com a situação real da 
vivência das pessoas. 

Mas existe uma razão suplementar que explica, segundo Ricoeur, o 
papel privilegiado da identidade narrativa no acesso à nossa identidade pes
soal. Esta razão prende-se com a função da narrativa literár ia na compreensão 
de nós próprios. Da mesma fornia que constmímos modelos com o objectivo 
de testar a resistência de materiais e a eficácia das nossas estruturas tecnoló
gicas, podemos identicamente construir modelos ficcionais que, como espe
lhos, nos permitem reflectir a vida e o drama, não tanto de seres e objectos 
neutros, mas, antes de pessoas reais comprometidas com o mundo e com os 
outros - seres que amam, que sofrem, que atraiçoam, que morrem, que dese
jam. O interesse humano pelas ficções, sejam elas literárias ou cinematográfi
cas, traduz o desejo de encontrar o espelho necessário susceptível de permitir 
um reequacionamento da nossa vida. Como diz Proust - talvez na frase mais 
citada por Ricoeur ao longo da sua obra - "seria mesmo inexacto dizer que 
pensava naqueles que leriam [o meu livro], nos meus leitores. Pois eles não 
seriam os meus leitores, mas os próprios leitores de si próprios, sendo o meu 
livro uma espécie dessas lentes ampliadoras como aquelas que o oculista de 
Combray oferecia a um comprador"25. 

A identidade narrativa é, pois, aquela que se constrói a partir da media
ção entre a experiência de nós próprios - a nossa ipseidade - e os espelhos, 
ou lentes da ficção literária que permitem redimensionar a nossa existência, 
seja a nível dos nossos valores, da nossa vivência do tempo ou da nossa lin
guagem. Por sua vez, as narrativas literárias apresentam-nos constantemente 

24 "We have defined a story as a narrative of events arranged in their time-sequence. A plot is 
also a narrative of events, the emphasis falling on causality. "The king died and then the 
queen dies," is a story. The king died, and then the queen died of grief is a plot. The time¬
-sequence is preserved, but the sense of causality overshadows it. " (E. M. FORSTER, 
Aspects of the Novel, Londres, Edward Arnold, 1953 (1927), 82-83). 

2 5 "[.. .] ce serait meme inexact quede dire en pensant à ceux qui le le liraient, à mes lecteurs. 
Car ils nc seraient selon moi mes lecteurs, mais les propres lecteurs d'eux-memes, mon livre 
n'ótant qu'unc sonc de ces verres grossissants comme ceux que tendait à un achcteur lbpiicicn 
de Combray" (PROUST, Le temps retrouvé, Paris, Plêiade, III 1033). Cf. RICOEUR, 
"L'identite narrative", Esprit (1988) n"140-141, 303-304. 
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situações-limite, de crise pessoal, em que as personagens intervenientes se 
interrogam sobre o sentido das suas vidas. Nessas situações, torna-se claro 
que o que está em causa não é tanto a conservação e a permanência de um 
conjunto de predicados de uma pessoa, mas antes a reapropriação de si pró
prio para lá da dissolução de todos os predicados que descrevem uma pessoa. 
Como diz Ricoeur, nesses momentos de crise revelados pela ficção literária, 
"nesses momentos de despojamento extremo a resposta nula, longe de decla
rar vazia a questão [da identidade pessoal], reenvia a esta e mantém-na como 
questão. Apenas não pode ser abolida a própria questão: quem sou eu?"26. 

Podemos, assim, para concluir este artigo, defender a tese segundo a 
qual a identidade narrativa permite compreender o apagamento e a dissolução 
dos predicados descritivos de uma pessoa, sem que o sentido da interrogação 
sobre a sua identidade seja minimamente lesado. Quando alguém diz que não 
é nada, é sempre alguém que o diz. Neste sentido, o problema da identidade 
pessoal não se joga tanto a nível da permanência temporal e mnésica de um 
conjunto de predicados e de recordações, mas descobre-se nesse instante 
temporal de esquecimento e de crise que, mais do que apagai-, faz ainda mais 
ressaltar a identidade das nossas vidas. Ricoeur bem poderia fazer suas as 
palavras de um monge budista japonês do século XHI, de nome Dogen, que 
dizia: "Conhecer-se a si próprio é esquecer-se de si mesmo. Esquecer-se de si 
mesmo é ser iluminado por tudo o que existe no mundo."27 

Abstract 

PERSONAL IDENTITY. NOTES TOWARDS A REDEFINITION 
O F T H E CONCEPT OF PERSON IN RICOEUR 

This paper has the purpose of showing the way the concept of narrative identity, 
suggested by Ricoeur, enables us to re-evaluate the paradoxes resulting from the two 
classic criteria ("body" and "memory") used to solve the problem of personal identity. 

2 6 "En ces moments cle depouillcment extreme la reponsc nulle, loin de declarer vide la 
question, renvoie ä cclle-ci et la mantient comme question. Seule ne peul etrc abolic la 
question meme: qui suis-je?" (RICOEUR, "L'identitc narrative", Esprit (1988) n"I40-141,304). 

2 7 'To learn about oneself is to forget oneself. To forget oneself is to be enlightened by 
everything in the world. " (Aforismo de Eihei Dogen Zenji citado in David SCOTT & Tony 
DOUBLEDA Y, The Elements of Zen, Brisbane, Elements, 1995 (1992), 6). 



O D O E N T E PSIQUIÁTRICO COMO PESSOA M O R A L : 
ENTRE O DIREITO À SAÚDE E O DIREITO À AUTONOMIA 
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I 

Sendo a dimensão da pessoa como agente no interior de uma comuni
dade o núcleo aglutinador de toda a problemática ética, e afirmando a 
"Declaração de Hawai", no seu primeiro artigo, que "a finalidade da psiquia
tria é promover a saúde, autonomia e crescimento da pessoa", torna-se evi
dente a íntima relação entre ambos os domínios. Importa, pois, começar por 
esclarecer o que se entende por pessoa, para, de seguida, nos interrogarmos 
sobre as possibilidades ao nosso alcance para lhe proporcionar a saúde física 
e mental, a autonomia moral e o crescimento tanto social como espiritual. 

Com efeito, as duas fontes histórico-culturais para a delimitação do con
ceito de pessoa são a greco-latina e a cristã que cobrem, respectivamente, o 
sentido social e espiritual desta. Se a etimologia do termo aponta para a pala
vra latina persona - máscara teatral usada na tragédia grega que caracteriza 
cada personagem no jogo dramático - , a sua transposição para a vida real faz 
coincidir a pessoa com o papel desempenhado por cada indivíduo no interior 
da sociedade, dando origem ao conceito de pessoa social enquanto perten
cente a uma comunidade com direitos e deveres. Já a tradição cristã, ao invo
car as três pessoas da trindade divina, pressupõe a existência de pessoas não-
-humanas e identifica o seu conceito com uma dimensão puramente espiri
tual, estando na origem da pessoa moral enquanto núcleo de racionalidade, 
liberdade e responsabilidade. E partindo deste pressuposto que podemos 
entender a distinção kantiana entre pessoa e coisa, sendo atribuída à primeira 

Philosophica 12, Lisboa, 1998, pp. 89-96 
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dignidade e à segunda preço1. Com efeito, enquanto núcleo espiritual, a 
pessoa moral encontra-se "desencarnada", não tem qualquer equivalente 
material que a tome objecto de troca e ao qual fosse possível atribuir um pre
ço; é única e insubstituível, mas, por isso mesmo, também formal, razão por
que serve exemplarmente de suporte à concepção jurídica da mesma. Porém, 
já no nosso século, com os progressos da Biologia e da Medicina, nomeada
mente, a partir da descoberta do sistema HLA 2 , tende-se a reduzir a pessoa ao 
indivíduo biológico, na sua unicidade genética, procedimento que suscitará 
algumas apreensões de ordem ética quanto à capacidade de decisão autóno
ma e de responsabilidade pelos actos praticados por cada um de nós. 

O plano jurídico da pessoa e o plano biológico do indivíduo encontram¬
-se, assim, em diametral oposição, como bem testemunha o diálogo entre um 
filósofo (Dominique Lecourt) e um médico (Jean Bernard), reproduzido por 
Lucien Sève na obra Para uma Crítica da Razão Bioética, onde o primeiro, 
em resposta à identificação feita por Jean Bernard, entre pessoa e indivíduo 
geneticamente constituído, responde: "Não foi Mozart, enquanto pessoa, que 
escreveu: é enquanto indivíduo dotado de faculdades criadoras que o pro
grama genético e a epigénese fazem simultaneamente funcionar; é, pelo con
trário, enquanto pessoa que assinou contratos."3 Ora, é justamente no interior 
deste diálogo entre duas perspectivas antagónicas que a ética se deve instalar, 
procurando gradações onde a Biologia e o Direito só podem encontrar oposi
ções extremas. Mozart não foi apenas um organismo individual genetica
mente programado para produzir música nem uma entidade formal no inte
rior de uma sociedade, mas o sujeito de uma existência concreta que 
protagonizou na relação com outros sujeitos, sendo esta dinâmica que fez 
dele uma verdadeira pessoa ética. 

1 "Im Reiche der Zwecke hat ailes entweder einen Preis, oder eine Würde. Was einen Preis 
hat, an dessen Stelle kann auch etwas anderes, als Äquivalent, gesetzt werden; was dagegen 
über allen Preis erhaben ist, mithin kein Äquivalent verstaltet, das hat ein Würde. " (KANT, 
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten in Werke, Darmstadt, Wissenschaftliche 
Buchgcscilschaft, 1975,6, p. 68). 

2 O sistema HLA (Human Leucocyte Antigenes) foi localizado num fragmento do sexto 
cromossoma, responsável pela definição individual de cada organismo e pelo defesa deste 
contra agentes exteriores. 

3 "Ce n'est pas Mozart en tant que personnc qui a écril: c'cst en tant qu'individu douc de 
facultes créatrices qui forit jouer à la Ibis le programme génétique et I ' épigcnèse; c'est en 
revanche en tant que personne qu'il a signe des contrais. " (De la biologie à 1'éthique, dcbal 
entre Jean Bernard et Dominique Lecourt (14 Novcmbre 199Ü) in L. SÈVE, Poitr une 
critique de la raison bioéthique. Paris, Editions Odile Jacob, 1994, p. 40). 
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I I 

A preocupação mediadora da ética está bem presente na reflexão acerca 
da legitimidade moral de certos procedimentos científicos, em especial no 
campo da genética e do controle comportamental, levada a cabo no seio da 
Bioética. Disciplina vocacionada para a resolução das tensões craidas entre o 
progresso tecnocientífico e o sistema de valores subjacente a cada cultura, 
nela se procura preservar a harmonia da pessoa na sua tripla faceta - física, 
social e espiritual - apostando-se no equilíbrio sempre instável entre a eficá
cia tecnocientífica, a utilidade social e a autonomia moral. No entanto, a 
extrema dificuldade em conciliar estas diversas perspectivas, sobretudo devi
do aos múltiplos pressupostos de ordem ideológica, moral e religiosa que as 
configuram e que se mostram irreconciliáveis entre si, não permitem que a 
Bioética se constitua nem como disciplina científica nem como urna moral 
normativa de valor universal, mas adquira antes um papel meramente regula
dor. E nesta linha de actuação que o Relatório Belmont, elaborado em 1978 
pela Comissão Nacional para a Protecção de Pessoas Humanas em Pesquisa 
Biomédica e Comportamental, consigna os três princípios básicos, a partir 
dos quais todas as questões bioéticas deverão ser avahadas: o principio da 
autonomia, o princípio da beneficência e o princípio da justiça. 

Tentemos exemplificar os obstáculos que se nos deparam quando procu
ramos delimitar e aplicar estes princípios. O principio da autonomia consigna 
o direito à liberdade, impõe o respeito pela pessoa, entendendo-se esta como 
um ser humano adulto, em plena posse das suas faculdades e capaz de deci
sões responsáveis. Por outro lado, o princípio de beneficência estabelece o 
direito à saúde, ao exortar a que proporcionemos o máximo de bem-estar 
possível a todos os membros da sociedade, sem atender a sexo, idade, grau de 
capacidade intelectual ou moral. O que fazer quando entram ambos em coli
são? 4 

Fixemos a atenção num exemplo simples. Suponhamos que alguém 
sofre de uma doença incurável e o seu médico lhe propõe um tratamento 
capaz de lhe prolongar a vida, mas que acarretaria a perda de alguma inde
pendência e liberdade, as quais, na óptica do paciente, poriam justamente em 
causa a sua dignidade de pessoa. Deverá o médico respeitar a vontade do 
doente e, como tal, respeitar igualmente o princípio de autonomia, ou, pelo 
contrário, deverá usar da sua autoridade científica e influência pessoal para 
convencer o paciente a submeter-se a um tratamento que, na sua própria pers
pectiva de técnico de saúde, constitui um bem e um benefício para a saúde 

4 Para a reflexão em tomo dos princípios da Bioética, cf., entre outras, a obra de 
T. ENGELHARDT, The Foundations of Bioethics, Nova-Iorque/Oxford, Oxford University 
Press. 1986, cap. 3. 
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deste, sobrepondo, assim, o princípio de beneficência ao princípio de autono
mia? E se alargarmos a esfera da reflexão para além da pessoa individual
mente considerada, integrando-a no todo familiar e social a que pertence? 
Então, teríamos que equacionar as consequências do tratamento proposto no 
seio da família e da sociedade em geral. Será que os familiares estariam pre
parados; tanto do ponto de vista psicológico como afectivo, para apoiar o 
doente nos momentos mais difíceis ou o seu desaparecimento a cuito prazo 
causará danos ainda maiores? E os prejuízos sociais de um tratamento pro
longado e dispendioso? Numa perspectiva estritamente utilitarista, até que 
ponto é justo (e entraria aqui em cena um terceiro princípio, o princípio de 
justiça) gastar somas avultadas para prolongar a vida de alguém, quando os 
mesmos recursos poderiam ser empregues para salvar outras vidas? 

Se tentarmos, agora, transpor este exemplo para o domínio psiquiátrico 
o quadro complica-se ainda mais. Qualquer pessoa acometida de uma doença 
grave se encontra psicologicamente fragilizada, perdendo, enquanto tal, paite 
da sua autonomia e capacidade de decisão, de tal modo que, confrontada com 
a escolha entre um tratamento que poderá reduzir em 30% o mal de que 
padece, mas que representa um risco de 3 entre 10 hipóteses de levar à morte, 
o mais certo é fazer recair sobre o médico a responsabilidade da decisão. O 
que dizer quando a fragilidade psicológica constitui a própria doença? Deve
rá o doente psiquiátrico ser destituído do estatuto de pessoa porque tem a sua 
capacidade intelectual, afectiva e moral diminuídas? Poderá, nestes casos, o 
princípio de beneficência, representado pelo médico, substituir integralmente 
o princípio de autonomia? São por demais conhecidos os laços de dependên
cia criados pelo doente mental em relação ao terapeuta, bem como os perigos 
que advêm da incarnação, por parte deste último, da figura de uma autoridade 
inquestionável. Basta lembrar a experiência de Milgram sobre a indução da 
violência, mesmo em indivíduos normais, quando legitimada pela autoridade 
do experimentador5. O médico tem, aqui, uma responsabilidade acrescida: 
não só a de deixar o paciente exercer a liberdade de decisão acerca daquilo 
que mais convém à sua dignidade de pessoa, respeitando-o, como ajudá-lo a 
ser pessoa, a identificar o núcleo irredutível da sua personalidade, a paitir do 
qual todas as decisões terapêuticas deverão ser tomadas. 

E óbvio que não podemos ignorar os diferentes graus de gravidade das 
doenças psíquicas, nem os supostos culturais em que a relação médico¬
-paciente assenta. Com efeito, não é o mesmo tratar alguém com uma depres-

5 A experiência de Milgram procurou demonstrar que pessoas sem perturbações mentais são 
capazes de infligir dor física a outras, por mera obediência a uma figura que encarne a 
autoridade, neste caso, o próprio experimentador. Para a descrição e análise da experiência, 
cf, S. MILGRAM, Obedience to Authority. An Experimental View, Nova-Iorque, Harper & 
Row, 1975. 
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são ou em estado de ansiedade e um psicótico, nem o exercício da psiquiatria 
se faz de modo idêntico nos Estados Unidos e na Europa. No entanto, mesmo 
no contexto de uma tradição mais "paternalista" como é a europeia, nunca o 
terapeuta deverá abdicar de descobrir sinais de que se encontra em face de 
uma pessoa. Que sinais são esses? Antes de mais, julgamos que, embora só 
estejamos perante uma pessoa em sentido estrito ou moral, se esta for sujeito 
de direitos e deveres, estamos sempre perante uma pessoa em sentido lato ou 
social se esta for capaz de qualquer forma de interacção, intelectual ou 
afectiva, se tiver consciência de si e memória que lhe permitam contar a sua 
história, mesmo segundo parâmetros que escapam ao que convencionalmente 
se designa como normalidade. Daí que o recurso, por exemplo, ao interna
mento compulsivo, no caso de doentes que apresentem estas características, 
nos pareça abusivo (salvo em casos de perigo para as suas próprias vidas ou 
as de outros)6. Justamente porque são possuidores de memória e de uma iden
tidade pessoal, a privação da sua liberdade e dignidade acarreta traumatismos 
suplementares, onde a humilhação e a vergonha perante os familiares e os 
mais próximos, bem como o receio da discriminação social de que serão alvo, 
certamente contribuirão para o agravamento da doença de quejá padecem. 

Um outro caso que merece a nossa reflexão, e que potencia as conside
rações já feitas, é o da experimentação em doentes mentais que leva ao limite 
o conflito entre os interesses da sociedade e os direitos dos indivíduos. Se 
examinarmos a evolução dos pressupostos éticos dos documentos elaborados 
a este respeito, desde o código de Nuremberga (1947) até à Declaração de 
Hawai (1977), passando pelas de Helsínquia e de Tóquio (1964 e 1975), 
assistimos a uma mudança de perspectiva assinalável, ou seja, a preocupação 
utilitária pelo bem estar do indivíduo na sua articulação com a comunidade, 
cujo progresso é posto como o alvo supremo de toda a experimentação, é 
progressivamente substituída pela atenção à pessoa que o doente incarna7. 
Quais as consequências desta alteração? Em primeiro lugar, a exigência de 
um consentimento esclarecido do paciente, o que implica informá-lo de todas 
as consequências e riscos que possam advir da experimentação proposta; em 
segundo lugar, a garantia de que o consentimento é voluntário ou, pelo 
menos, se o grau de compreensão do paciente não o permitir na totalidade, o 

6 O respeito pela autonomia do doente mental é já bem explícito no contexto jurídico 
português, nomeadamente, na proposta de Lei n°121/ VII de Junho de 1997, onde o 
internamento deverá, sempre que possível, ser substituído pelo regime ambulatório e de 
reabilitação, a concepção vertical do mesmo, isto é, em hospitais psiquiátricos, pela 
horizontal, em hospitais gerais. Por seu turno, a reabilitação psico-sociaí ocorrerá, de 
preferência, em centros de dia e unidades de reinserção profissional. 

7 Para a análise dos documentos em causa, cf. A. FAGOT-LARGEAULT, Uhonvne bio-
-éthique. Pour une déontologie de la recherche sur le vivanl. Paris, Maloinc, 1984. 
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recurso ao assentimento (possibilidade deste recusar participar na experiên
cia), bem como à nomeação de um tutor e, mesmo, ao parecer de uma comis
são de ética impõe-se como imprescindível. Uma coisa parece ceita: cada vez 
mais a colaboração activa daquele que vai ser submetido a um tratamento 
experimental e o respeito pela autonomia da sua pessoa deverão ser requeri
dos e incentivados8. Para tal, julgamos necessária a satisfação de pelo menos 
duas condições: l . a Nunca utilizar o doente para fins que não tenham direc
tamente a ver com a doença em questão (por exemplo, num procedimento 
habitual nos anos setenta, realizaram-se estudos sobre a relação entre o 
colesterol e o enfarte do miocárdio em hospitais psiquiátricos). 2. Nunca 
aproveitar características da doença que potenciem a realização da experiên
cia em causa (por exemplo, alguns doentes com anorexia mental insistem em 
submeter-se à extracção de líquido céfalo-raquidiano por punção lombar). 
Em resumo, diríamos, com Anne Fagot-Largeault, que "um consentimento 
livre e esclarecido das pessoas é necessário na medida em que é possível; 
nunca é suficiente. Dito de outro modo, os sujeitos potenciais da investigação 
devem poder exercer plenamente o direito de dizer não, mas o seu direito de 
dizer sim é tanto mais vigiado e restrito quanto a sua autonomia é frágil"9. 
Porém, a aplicação destas disposições está longe de ser linear, nomeadamente 
no que concerne a relação difícil entre a ética individual, a ética colectiva e a 
ética da verdade científica. Perguntar-se-á: devemos diminuir os riscos das 
experiências à medida que existe menos capacidade de decisão do doente 
para assumi-los (segundo o princípio de autonomia e respeito pela pessoa), 
ou, inversamente, devemos aproveitar as situações mais graves, de menos 
lucidez (caso da doença de Alzheimer), para experiências que possam bene
ficiar o progresso da investigação e, consequentemente, outros doentes futu
ros, dado que a população cada vez está mais envelhecida e a doença mais 
difundida (o que significaria sobrepor o princípio de beneficência ao de auto
nomia)? 

8 Para H. Jonas, o critério fundamenta] a seguir para determinar quem deverá ser submetido a 
experimentações médicas é o da "identificação com a causa", isto é, o grau de conhecimento, 
autonomia e empenhamento na investigação em curso, o que faz da própria classe médica o 
alvo preferencial de estudo. Cf, a este propósito, H. JONAS, "Reflexões Filosóficas sobre a 
Experimentação com Seres Humanos" in Ética, Medicina e Técnica, trad. A. F. Cascais, 
Lisboa, Vega, 1994, sobretudo, p. 148. 

9 "Un consentement libre et éclairé des personnes est nécessaire dans toute la mesure oü il est 
possible; il n'est jamais süffisant. Autrement dit, les sujets potentieís de la recherche doivent 
pouvoir exercer pleinement le droit de dire non, mais leur droit de dire oui est d'autant plus 
surveillé et restreint que leur autonomie est fragile." (A. FAGOT-LARGEAULT, "Psychiatric: 
droit à la recherche, droits du patient" in Le défi Bioétlúque: la médecine entre I' espoir et la 
crainte, Autrement, n°120, 1991, p. 126). 
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Finalmente, gostaríamos de deixar algumas outras questões mais dirigi
das para o futuro, respeitantes ao progresso tecncocientífico na área da psi
quiatria, em particular, à possibilidade crescente de um controle e modifica
ção comportamental. Todos estamos cientes das terríveis pressões a que o 
homem contemporâneo está sujeito - ritmo de vida acelerado, competitivida
de profissional, agressividade dos outros e do meio ambiente, solidão afectiva 
e outras. A utilização de ansiolíticos e anti-depressivos contribui de forma 
eficaz para minorar os efeitos nefastos desta situação, mas, até que ponto é 
possível traçar uma fronteira nítida entre uma ansiedade patológica e aquela 
que contribui e contribuiu desde há milhares de anos para a defesa e consti
tuição da humanidade como a conhecemos hoje? Entre uma intervenção 
meramente terapêutica e uma manipulação comportamental? Se o governo 
helvético conseguiu curar o bócio nalguns cantões suiços, juntando iodo à 
água canalizada, sem o conhecimento das populações, talvez não estejamos 
longe do "admirável mundo novo" de Huxley, onde o comportamento indivi
dual - caracterizado, sobretudo, pela apatia generalizada e pela fuga sistemá
tica à realidade - seria totalmente condicionado pela utilização de neuro-
transmissores10. Vivemos numa época marcada pelo paradoxo entre um 
acréscimo acelerado de poder na área das descobertas tecnocientíficas e uma 
fragilidade acentuada do ser humano enquanto objecto desse mesmo poder. 
Por outras palavras: quanto mais se pretende defender a autonomia da pessoa 
na condução da sua existência, menos meios lhe são concedidos para o fazer. 
A única forma de superar aquilo que alguns teóricos designam como o argu
mento da "rampa escorregadia", a saber, a tendência para a generalização 
contínua de práticas terapêuticas, inicialmente confinadas a casos particulares 
e bem definidos, será a fuga à uniformização e despersonalização, a atenção a 
cada caso particular, onde a pessoa do paciente e a do próprio médico, bem 
como o contexto familiar e social em que ambos se integram, são factores tão 
fundamentais como a sintomatologia que o primeiro apresenta. Ora, apenas 
um respeito incondicional pelo outro que se encontra em nosso poder e uma 
grande prudência na utilização dos meios terapêuticos disponíveis, a par de 
uma constante consolidação e actualização dos direitos humanos, pode travar 
aquilo que o biólogo francês J. Testart designa como "a espiral do desejo" 
humano. É que, se as conquistas do desejo crescem em espiral, também a 
identidade pessoal de cada um e, até, a identidade específica de todos nós, 
deverão ser salvaguardadas em igual ritmo, pela criação de novos direitos, 
como sejam, o direito a não ser submetido a qualquer tipo de manipulação, 
genética ou comportamental, o direito à unicidade, isto é, a não ser modelo 

1 0 Acerca das consequências éticas do controlo do sistema nervoso, cf. J. BERNARD, -4 
Bioética, trad. Vasco Casimiro, Lisboa, Instituto Piaget, 1994, pp. 65-73. 
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nem réplica num procedimento de clonagem, ou, em última instância, como 
invoca Hans Jonas, o direito à ignorância que deverá assistir a todo o clone 
quanto à sua origem, única forma de garantir a integridade e liberdade psico-
físicas, sem as quais a dimensão da pessoa soçobraria no anonimato do indi
víduo meramente numérico1 1. 

Abstract 

T H E PSYCHIATRIC PATIENT AS A MORAL PERSON: 
B E T W E E N T H E RIGHT TO T H E H E A L T H AND T H E RIGHT TO AUTONOMY 

This paper tries to show that psychiatric patients must be considered as moral 
persons and not just as individuals whose mental health needs to be cared for. To do 
that, it analyses the various senses of the word person in its moral, social and juridical 
dimensions and relates them with the two main ethic principles: the principle of 
autonomy and the principle of beneficence, arriving to the conclusion that the first one 
must be fully respected by means of an "informed consent" or at least an "assent" 
given by the patient in case new treatments are required or when being subject to 
medical experimentation. 

Cf., a este propósito, H. JONAS, "Engenharia biológica - uma previsão" in Élica, Medicina 
e Técnica, pp. 97 c ss. 



K A N T E O SUPOSTO D I R E I T O DE M E N T I R 
POR FILANTROPIA 1 

Aylton Barbieri Durão 
Universidade de Londrina 

(Paraná, Brasil) 

I 

O opúsculo dc Kant Sobre um Suposto Direito de Mentir por Filantro
pia1 foi publicado em Setembro de 1797, constituindo seu último trabalho 
sobre filosofia do direito. De fato a preocupação com o direito ocupa um 
lugar tardio na obra de Kant; iniciada com Resenha sobre o Ensaio de 
Gottiieb Hufeland acerca dos Princípios do Direito Natural3 (1786), a filoso
fia jurídica de Kant somente adquire importância central ao longo da década 
de 90 com o aparecimento de Sobre o Ditado: o que é Correto em Teoria 
nem sempre serve para a Praxis* (1793), Sobre a Paz Perpétua5 (1795), e os 

Relação de Abreviaturas: 
Metaphysik der Sitten MdS 
Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, 
taugt aber nicht für die Praxis TuP 
Zum ewigen Frieden ZeF 

- I , KANT, Oberem vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lugen. Berlin, Walter de Gruyter, 
1968. pp. 423-30. (Kants Werke. Akademie Textausgabe, VIII). Curiosamente este 
importante opúsculo de Kant não pode ser encontrado nas Immanuel Kants Werke dirigidas 
por Ernst Cassirer c que se toma como base neste trabalho. Há tradução para o português na 
edição bilingtie porluguês-alemão: KANT, I , "Sobre um Suposto Direito de mentir por Amor 
á Humanidade". In: - Immanuel Kant. Textos Scletos. 2. ed.. Petrópolis, Vozes, 1985, 
pp. 118-29. Em virtude das dimensões do opúsculo e para evitar a multiplicação de notas, 
não taremos referência bibliográfica das páginas deste texto no trabalho que se segue, as 
quais podem ser facilmente encontradas pelo leitor. 

• 5 1 . KANT, Rezension von Gottiieb Hufelands Versuch über den Grundsatz des Naturrechts. 
Berlin, Bruno Cassirer, 1922, pp. 343-8. (Immanuel Kants Werke. Dir. Ernst Cassirer, IV). 

4 I , KANT, Uber den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für 
die Praxis. Berlin, Bruno Cassirer, 1922, pp. 355-98. (Immanuel Kants Werke. Dir. Ernst 
Cassirer, VI). 

Philosophüa 12, Lisboa, 1998, pp. 97-127 
11 
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Princípios Metafísicos da Doutrina do Direito (1797), anexado posterior
mente junto aos Princípios Metafísicos da Doutrina da Virtude (último 
grande trabalho de ética) como primeira parte da Metafísica dos Costumes?. 

Isso significa que a filosofia político-jurídica marca a década final do 
pensamento kantiano, dedicada sobretudo a mostrar a possibilidade de reali
zar o projeto de reforma social da razão prática, ou de como a teoria pode 
servir para a praxis. Porém a reflexão político-jurídica de Kant deve aguardar 
que se erga, antes de mais nada, todo o edifício crítico da razão que se com
pleta com a terceira Critica em 1790. Além disso, também a filosofia da 
história deve preceder à culminação sistemática do seu pensamento. Os 
opúsculos sobre a história da humanidade são preparados e publicados na 
década de 80, destacando-se a Idéia de História Universal em Sentido Cos
mopolita1 (1784) e O Suposto Começo da História Humano? (1786). A filo
sofia da história de Kant aborda a humanidade, o verdadeiro sujeito da 
história, sob um aspecto diferente do das grandes doutrinas da razão, pois se 
para estas aparece como noúmeno, na história a espécie é o produto fenomé
nico das lutas contínuas por interesses privados que a conduz como um todo 
na direção do progresso moral. A aportação da história é indispensável no 
projeto da filosofia político-jurídica de Kant, reaparecendo sobretudo em A 
Paz Perpétua, onde contribui para explicar a viabilidade do projeto de paz 
entre os Estados, inclusive contra a vontade humana, capaz de tirar a humani
dade do estado de natureza na qual se encontram os estados no século XVIII, 
a exemplo do que proporcionou o contrato social, permitindo que no interior 
dos Estados se passasse do estado de natureza para o estado social. A história 
vem colaborar no projeto da razão viabilizando a constituição do estado de 
direito, de uma ordem jurídica cosmopolita e da moralização dos homens. 

A década de 90, portanto, parece ser o período em que Kant pode reco
lher a dupla herança de seu pensamento, de um lado as críticas da razão pre
pararam o caminho para as obras construtivas, pois limparam e removeram 
os escombros do edifício do conhecimento puro teórico e prático, permitindo 
que um novo edifício sólido fosse erguido com os princípios metafísicos. 
Dentro do sistema da razão kantiana os Princípios Metafísicos da Ciência da 

5 1. KANT, Zum ewigen Frieden. Ein Philosophischer Entwurf. Berlin, Bruno Cassirer, 1922, 
pp. 425-76. (Immanuel Kants Werke. Dir. Ernst Cassirer, VI). 

6 I . KANT, Metaphysik der Sitten. Berlin, Bruno Cassirer, 1922, pp. 1-310. (Immanuel Kants 
Werke. Dir. Ernst Cassirer, VII). 

7 I . KANT, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht. Berlin, Bruno 
Cassirer, 1922, pp. 149-166. (Immanuel Kants Werke. Dir. Emst Cassirer, IV). 

8 I . KANT, Mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichte. Berlin, Bruno Cassirer, 1922, 
pp. 325-42. (Immanuel Kants Werke. Dir. Ernst Cassirer, IV). 
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Natureza9 (1786) deviam ser seguidos pelos "Princípios Metafísicos da Dou
trina do Direito" e da "Doutrina da Virtude" (1797). Os princípios metafísi
cos completavam as críticas da razão assentando as condições sobre as quais 
deviam se apoiar o conhecimento humano. Kant concluía assim as obras que 
descreviam o homem com um ser racional, sua filosofia pura a priori. O 
esforço de Kant por construir uma doutrina apriorística do conhecimento 
humano, contudo, muitas vezes fez esquecer a outra face do seu pensamento, 
que compreende o homem como um ser natural, como fenômeno, represen
tado na sua filosofia da história e na antropologia. Essas duas vertentes de seu 
pensamento correram paralelas ao longo de praticamente toda a sua obra. 
possivelmente como reflexo de suas idéias que separavam taxativamente a 
priori de empírico. Porém a preocupação fundamental de Kant, de mostrar 
que sua teoria serve para a praxis, por um lado, e a conclusão do edifício 
racional do conhecimento, bem como o término dos trabalhos sobre a nature
za humana, por outro, exigiam a fusão das perspectivas. Ao mesmo tempo 
em que a história, como campo onde se revela o homem empiricamente con
dicionado, deveria contribuir para o projeto da transformação social da huma
nidade em uma criatura moral, o reino dos fins da Fundamentação da Metafí
sica dos Costumes10 poderia ocorrer de fato na comunidade cosmopolita, a 
juridicialização da sociedade e a conseqüente moralização do homem pene
trariam cada vez mais na praxis humana. A filosofia político-jurídico de Kant 
parecia representar a unidade entre teoria e praxis, entre razão e natureza, 
entre noúmeno e fenômeno, pois a história parecia realizar o projeto da razão 
e a razão parecia refletir-se na história. A unidade teoria e praxis, pensada 
político-juridicamente por Kant na década de 90, parecia romper a rígida 
dicatomia da antropologia kantiana dos anos 80, onde se consolidou a doutri
na crítica. 

Contudo, os anos 90 são caracterizados justamente pelos dois exemplos 
mais claros do que parece ser o formalismo ético-jurídico de Kant, indo na 
contra-mão da tendência geral da evolução de seu pensamento. 

Em 1793, no segundo capítulo de Teoria e Práxis dedicado ao direito 
político, exatamente na obra que seria o símbolo da guinada da filosofia kan
tiana, ele nos apresenta a célebre negação do direito de resistência dos súbditos 
à legislação do soberano, mesmo quando injusta, com base na reafirmação da 
incondicionalidade do imperativo categórico, que nos obriga a cumprir o 
contrato social. Isso apesar de Kant ser um entusiasta da Revolução Francesa 
a qual louvará novamente, pouco depois, no segundo capítulo de O Conflito 

9 I . KANT, Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft. Berlin, Bruno Cassirer, 
1922, pp. 367-478. (Immanuel Kants Werke. Dir. Ernst Cassirer, IV). 

1 0 I . KANT, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Berlin, Bruno Cassirer, 1922, pp. 241¬
-324. (Immanuel Kants Werke. Dir. Ernst Cassirer, IV). 
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das Faculdades denominado "Se o Gênero Humano se Acha em Progresso 
Constante para Melhor"" (1798), como um acontecimento de nosso tempo 
que prova empiricamente que a humanidade caminha inexoravelmente para 
melhor porque instaura definitivamente as luzes do esclarecimento na histó
ria, como ele vaticinou anos antes em Resposta à Pergunta: o que é o Escla
recimento?^2 

Tão surpreendente como é a negação de um direito de resistência dos 
súdditos em relação às injustiças do soberano é o pequeno opúsculo Sobre 
um Suposto Direito de Mentir por Filantropia, no qual Kant nega veemente
mente o direito de mentir, mesmo no caso de que um assassino bate a nossa 
porta procurando um amigo que escondemos em casa, por estar rugindo de 
seu perseguidor. Outra vez Kant insiste no valor incondicionado do impera
tivo categórico que nos proíbe terminantemente mentir independentemente 
das circunstâncias. Kant reafirma o rigor da aplicação jurídico-moral do 
imperativo categórico dando margem a seus críticos para apontar as deficiên
cias do formalismo da ética kantiana. Já Hegel ressaltou que uma ética deon
tológica, a qual separa radicalmente os princípios morais da eticidade subs
tancial da qual eles se nutrem e a qual eles devem reger, carece, em primeiro 
lugar, de uma base motivacional indispensável que pode guiar os sujeitos a 
aceitar a própria perspectiva moral; contudo, o rigorismo de uma ética uni
versalista, formalista e deontológica pode ser muito grave, pois em função de 
princípios abstratos, totalmente separados do contexto, fundados no imperati
vo categórico, pode-se instaurar um terrorismo prático, pois nenhum sujeito 
concreto, nem mesmo a sociedade civil como um todo, podem seguir normas 
que acabam por desconsiderar situações e circunstâncias que devem mediar a 
aplicação de princípios'3. A negação do direito de resistência do povo e a do 
direito de mentir por filantropia parecem indicar que as críticas hegelianas, 
reabilitadas pelos neo-hegelianos contemporâneos, acertam no alvo. O rigor 
na aplicação do imperativo categórico obriga o povo a suportar e fardo pesa
do dos desmandos do soberano e nos deixa impotentes diante da situação 
desesperadora de um amigo ameaçado por um assassino. 

As críticas ao rigorismo ético-jurídico kantiano também provêm de 
meios neo-aristotélicos, que observam a completa ausência de sensibilidade 
da ética deontológica em relação ao contexto, manifestada sobretudo pelo 

1 [ I . KANT, "Ob das menschliche Geschlecht mit beständingen Fortschreiten zum Besseren 
sei?" In: - Der Streit der Fafultäten in drei Abschnitten. Berlin, Bruno Cassirer, 1922, 
pp. 389-408. (Immanuel Kants Werke. Dir. Ernst Cassirer, VII). 

1 2 I . KANT, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung'/ Berlin, Bruno Cassirer, 1922, 
pp. 167-178. (Immanuel Kants Werke. Dir. Emst Cassirer, IV). 

1 3 J. HABERMAS, 'Treffen Hegels Einwände gegen Kant auch auf die Diskursethik zu?" In: -
Erläuterung zur Diskursethik. 2. Aufl., Frankturt am Main, Suhrkamp Verlag, 1992, pp. 9-30. 
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abandono do conceito de prudência. Sabe-se que a virtude ética para Aristó
teles está na busca do termo médio das ações. A ética aristotélica é particu
larmente sensível às circunstâncias concretas de ação, ao contrário da ética 
kantiana que insiste na claridade da aplicação do imperativo categórico tanto 
ética como juridicamente, o qual pode ser turvado apenas quando nos des
viamos para atender os ditames empíricos da felicidade. O rigorismo jurídi-
co-moral de Kant parece dispensar totalmente os conselhos da prudência e 
refugiar-se no reino dos fins. 

No entanto, os anos 90 parecem insistir na perspectiva da fusão entre 
teoria e praxis. Em nenhuma outra obra isso será melhor expresso que no 
projeto de paz de A Paz Perpétua, onde Kant define o seu conceito de políti
ca como a aplicação do direito racional na praxis concreta dos estados. A 
política é a mediação entre a razão representada pelo direito, que deve orien
tar a ação do legislador e do governo, e a praxis real dos homens e dos povos. 
A política é a verdadeira unidade teoria e praxis no sentido kantiano. A preo
cupação de Kant torna-se tão acentuada com a possibilidade de mostrar que 
sua teoria pode servir para a praxis que, apesar de A Metafísica dos Costumes 
ter sido escrita mais na perspectiva da teoria do que da praxis, pois trata-se de 
expor os princípios metafísicos fundamentais do direito e da virtude, contu
do, não raras são as acusações de que Kant haveria abandonado o projeto da 
filosofia transcendental e se preocupado exageradamente com o empírico. 
Isso está assinalado na mais importante contribuição original da "Doutrina do 
Direito" ao pensamento político-jurídico de Kant, o direito privado. Ao con
trário de seus predecessores, Kant não começou a construção de sua filosofia 
do direito pelo direito privado, como ocorre nas construções jus naturalistas 
de Hobbes e Locke, mas pelo direito público. A preocupação inicial de Kant 
volta-se sobretudo para a estruturação do estado de direito em Teoria e Pra
xis e em A Paz Perpétua. Contudo, ao escrever a "Doutrina do Direito" Kant 
retoma algumas posições de seus antecessores contratuaíistas, pois coloca o 
direito privado como base do direito público; e na essência, o direito privado 
reduz-se ao direito de propriedade, pois todas as relações privadas entre os 
homens podem ser deduzidas do conceito de meu e teu exteriores. 

E isso apesar de que Kant considera que o princípio fundamental do 
direito seja o de que livre arbítrio de uma pessoa deva concordar com o livre 
arbítrio de todos os outros segundo uma lei universal da liberdade; contudo, 
todo o direito privado parece brotar da propriedade privada. Essa observação 
é suficiente para alguns afirmarem que Kant teria abandonado a perspectiva 
transcendental e se rendido às condições factuais da sociedade capitalista 
emergente. De todos os modos, seja ou não correta essa tese, não há dúvida 
de que os princípios metafísicos desta obra de Kant estão vinculadas a fatici-
dade social. Se a preocupação com a praxis pode até macular a pureza dos 
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princípios transcendentais, como se pode compreender o rigorismo ético¬
-jurídico da negação do direito de resistência e de mentir por filantropia? 

II 

O opúsculo de Kant Sobre um Suposto Direito de Mentir por Filantro
pia responde a um desafio lançado por Benjamin Constant em um folheto 
intitulado Des Réactions Politiques, publicado em maio de 1796, sendo tra
duzido e editado em alemão no ano seguinte por K. Fr. Cramer. Neste 
momento Kant já havia redigido e publicado sua "Doutrina do Direito" e 
preparado a "Doutrina da Virtude", como atesta uma nota no próprio opús
culo. 

O texto de B. Constant, citado por Kant, afirma que o princípio moral de 
que dizer a verdade é um dever, tomado de maneira absoluta e isolada, torna 
impossível toda a sociedade. E faz referência a um "filósofo alemão" que 
sustenta que a mentira é um grave delito, mesmo no caso de que um suposto 
assassino pergunta se um amigo, a quem ele persegue, se refugiou em nossa 
casa. Essa menção indireta de B. Constant gera o primeiro problema de inter
pretação do opúsculo, pois há dúvidas em saber quem é o "filósofo alemão" 
ao qual alude. Kant coloca duas notas no início do opúsculo, a primeira atri
buída a K. Fr. Cramer, o tradutor alemão do trabalho de B. Constant, na qual 
este afirma que um professor de Gotingen, J. D. Michaelis, haveria exposto 
essa opinião antes de Kant, porém que B. Constant dirige sua observação a 
Kant, o que lhe teria sido dito pelo próprio Constant. Na segunda nota, Kant 
reconhece haver manifestado a opinião em causa, porém não recorda o lugar 
em que o fez. 

A verdade é que em nenhuma das obras publicadas pelo próprio Kant 
pode ser encontrada a tese que mentir é um grave delito, mesmo para prote
ger uma vítima de assassinato, e por isso Kant não pode localizar o lugar 
onde o haveria expressado. A interpretação mais razoável é que B. Constant 
teria mencionado o professor Michaelis e Kant resolveu aceitar a carapuça, 
uma vez que bem poderia ter afirmado o que B. Constant imputa ao "filósofo 
alemão". Afinal, em várias de suas obras, Kant se dedicou a execrar a menti
ra, seja de um ponto de vista ético 1 4 ou religioso. Começando pelo opúsculo 

1 4 O célebre exemplo da quebra de promessa em que recai o sujeito ao aceitar como máxima 
assumir um empréstimo quando deliberadamente não tem condições de pagar a dívida, na 
Fundamentação da Metafísica dos Costumes, c que consiste no primeiro caso de aplicação 
da primeira fórmula do imperativo categórico, se constituindo no mais claro e aceitável dos 
quatro exemplos enumerados por Kant, pode ser considerado uma referência ao tema da 
mentira, já que uma falsa promessa é uma mentira. 
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de 1791 Sobre o Fracasso de todo Ensaio Filosófico em Teodicéia]5, onde 
aborda a mentira segundo a perspectiva religiosa e afirma que ela é em si 
mesma moralmente má e não pode trazer nada de bom, independentemente 
do propósito que persiga. Em outro opúsculo Promulgação do Fechamento 
Próximo de um Tratado de Paz em Filosofia16 (1796) insiste que a mentira é 
uma mancha corrompida na natureza humana. Por fim na "Doutrina da Vir
tude*' aborda a mentira no primeiro item, § 9, do Capítulo Segundo intitulado 
"O Dever do Homem para Comigo mesmo, Considerado Unicamente como 
Ser Moral", ao lado da avareza e da falsa humildade. A mentira é a maior 
violação do dever do homem para consigo mesmo, pois destrói a sua própria 
dignidade como homem, dotando-o de um valor menor do que se fosse uma 
simples coisa. Pois o homem como ser moral, não pode usar-se a si mesmo 
como um simples meio, de acordo com a terceira formulação do imperativo 
categórico1 7, como ocorre ao mentir; porém, ao usar-se como simples meio, 
destrói a humanidade em sua pessoa convertendo-se, portanto, em menos que 
simples coisa. Ela é reprovável, inclusive se sua causa é bondosa e seu autor 
persegue com ela um fim realmente bom. Na mentira, não somente ofende
mos o direito dos outros - mentira externa - o que seria uma falta de prudên
cia, uma vez que fazemos com que nossas próprias afirmações não possam 
ser acreditas no futuro, mas ofendemos sobretudo a nossa própria dignidade 
humana - mentira interna - tornando-nos menos que coisas, já que a sinceri
dade é um dever do homem para consigo mesmo antes de ser um dever para 
com os outros. 

Contudo, Kant pode se considerar ainda mais autorizado a vestir a cara
puça, porque além das múltiplas vezes em que tratou da mentira desde o 
ponto de vista ético ou religioso, em suas inumeráveis classes de ética na 
Universidade de Konigsberg, também em algumas aborda a mentira no senti
do jurídico que lhe solicita a advertência de B. Constant e em cuja perspecti
va ele escreveu o opúsculo sobre o suposto direito de mentir por filantropia. 
Os ensinamentos de Kant foram recolhidos por seus alunos em manuscritos 
que circulavam durante anos nas aulas do renomado professor, o que era 
comum na época, e estão sendo publicados nas edições da Academia entre os 
tomos XXrV e XXVIII de suas obras completas, como Cursos de Kant. As 
lições de ética de Kant ocupam três volumes no tomo XXVII, e em uma 

I . KANT, Über das Mißlingen aller philosophischen Versuche in der Theodicee. Berlin, 
Bruno Cassirer, 1922, pp. 119-38. (Immanuel Kanls Werke. Dir. Ernst Cassircr, VI). 
I . KANT, Verkündigung des nahen Abschlusses eines Traktats zum ewigen Frieden in der 
Philosophie. Berlin, Bruno Cassirer, 1922, pp. 501-14. (Immanuel Kants Werke. Dir. Emst 
Cassirer, VI). 

Segunda, na classificação de Paton. Cf: H. J. PATON, 'The fonnula of the end in itself In: 
- The categórica! imperativ. London, Hutchinson & Co., 1970, pp. 165-80. 
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delas, denominada A Filosofia Moral de Collins1*, anotadas por Ludwig 
Georg Collins, que ingressou como estudante de teologia em Konigsberg em 
Setembro de 1784 e assistiu ao curso de Kant no período letivo 84-85, apare
ce a referência explícita ao problema da mentira enfocada desde a perspecti
va jurídica, embora também segundo o seu sentido ético, em termos muito 
semelhantes aos tratados, posteriormente, no opúsculo sobre o direito de 
mentir por filantropia e na "Doutrina da Virtude". Nesse manuscrito de 
Collins, Kant chega inclusive a apresentar um exemplo muito parecido ao do 
assassino que bate a nossa porta perguntando por nosso amigo que está 
escondido. Trata-se do caso de um assaltante que ameaça o pescoço de sua 
vítima com uma navalha, indagando se tem algum dinheiro. Nessa lição, 
Kant se pergunta se pode haver um direito de mentir por necessidade e se é 
lícito ao menos simular a verdade naqueles casos em que uma resposta posi
tiva pode nos colocar em uma situação embaraçosa. A solução proposta por 
Kant em suas classes de ética em muito pode contribuir para esclarecer as 
dificuldades do pequeno estudo de 1797. De qualquer modo já no ano aca
dêmico de 1784-85, Kant se havia dedicado ao suposto direito de mentir por 
necessidade, perguntando se pode existir algum caso no qual a mentira deva 
ser aceita. Isso quer dizer que o opúsculo de 1797 servia muito mais para 
Kant trazer a público uma reflexão que, muito antes, ele já empreendia em 
suas classes de filosofia político-jurídica em Konigsberg. E é provável que 
Kant houvesse abordado essa questão muito antes, pois desde o ano de 1756¬
-57 até 1793-94, em pelo menos 28 vezes, ele deu cursos de filosofia moral. 
A primeira das lições de ética recolhidas pela edição da Academia, denomi
nada Filosofia Prática de Herder, provavelmente foi copiada em 1764-65, 
enquanto a última, a Metafísica dos Costumes Vigilantius, remonta ao 
período final dos cursos de Kant (1793-94). 

Essas observações são suficientes para mostrar que Kant já estava preo
cupado com a mentira desde o ponto de vista jurídico e inclusive com pos
síveis exceções ao princípio moral estabelecido pelo imperativo categórico 
que proíbe a mentira incondicionalmente. Isso é tanto mais significativo se 
recordarmos que a Filosofia Moral de Collins foi ditada por Kant no período 
em que está sendo publicada a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, 
na qual ele está citando a mentira como primeiro e mais contundente exem
plo do imperativo categórico. Conseqüentemente Kant não é despertado para 
o problema por B. Constant, uma vez que ele já lhe interessava pelo menos 
desde 1784-85. Contudo, é pouco provável que B. Constant se referisse a 

I , KANT, Lecciones de Ética. Introcl. e notas Roberto Aramayo. Trad. Roberto Aramayo e 
Concha Roldan. Barcelona, Crítica, 1988. Todas as referências encontram-se nas páginas 
272-6. O título original em alemão é Moralphilosophie Collins, publicado no tomo XXVlf. 1 
da Academia. As páginas da edição da Academia são 445-9. 
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Kant como "o filósofo alemão", pois dificilmente teria acesso aos manus
critos de Konigsberg na França, apesar da distância temporal de mais de uma 
década. O mais razoável é que Kant aproveite o pretexto de B. Constant para 
trazer à luz suas idéias e se apoie na indeterminação da expressão "o filósofo 
alemão". A qual será inclusive objeto de uma brincadeira de Kant que passa a 
se referir a B. Constant como "o filósofo francês" e a si próprio pela alcunha 
de "o filósofo alemão", como uma forma de reforçar que ele é quem está 
sendo mencionado na crítica. 

III 
O problema de um direito de mentir por filantropia de B. Constant é 

bastante complexo porque não se constitui como um simples caso de enun
ciação de princípios éticos ou jurídicos no interior de uma teoria previamente 
estabelecida ou da aplicação desses princípios a casos concretos do compor
tamento ético-jurídico, no qual uma teoria pode demonstrar sua capacidade 
de explicação dos eventos. Qualquer teoria ético-jurídica, e a kantiana não 
constitui exceção, enfrentaria dificuldades com a questão proposta por B. 
Constant porque se trata de um dilema ético-jurídico e ele testa, não a coe
rência de uma teoria ou a sua aplicabilidade a situações concretas, mas a teoria 
defrontada consigo própria, ou com sua capacidade de resolver uma situação 
real na qual dois princípios ético-jurídicos são simultaneamente desrespei
tados. No caso concreto do exemplo apontado por B. Constant, do assassino 
que bate a nossa porta buscando um amigo nosso que encontra-se refugiado, 
a nossa resposta verdadeira ou mentirosa para o assassino pode custar a vida 
de uma pessoa. Trata-se, portanto, de um dilema no qual ou transgredimos o 
princípio ético-jurídico de ser sinceros em todas as nossas declarações com 
uma mentira, o que poderia salvar a vida de nosso amigo, ou nos mantemos 
fiéis ou primeiro princípio e dizemos a verdade colaborando, mesmo que 
contra a nossa vontade, à perpetração de um assassinato, o que transgride 
outro princípio ético-jurídico. 

A natureza deste dilema parece ser de tal modo que, qualquer que seja a 
solução, ela implica escolher qual dos dois princípios deve-se respeitar e, 
consequentemente, qual outro deve ser transgredido. A alternativa proposta 
pelo dilema sugere que uma solução ou outra depende do caráter da própria 
teoria; enquanto teorias mais sensíveis às circunstâncias propõe uma posição 
intermediária que ameniza os efeitos do dilema, uma teoria ético-jurídica 
fortemente deontológica como a de Kant insiste na manutenção de direitos e 
princípios indiferentes ao contexto concreto. De fato, o problema apresentado 
por B. Constant recorda claramente as críticas hegelianas e aristotélicas que 
contemporaneamente são retomadas contra Kant, razão pela qual os pensado-
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res destas duas concepções ético-jurídicas concorrentes visitam, uma e outra 
vez, o pequeno opúsculo kantiano, onde podem encontrar material para rea
firmai' suas críticas ao rigorismo moral do filósofo de Konigsberg. Neo-
-hegelianos e neo-aristotélicos poderiam perfeitamente subscrever as palavras 
de B. Constant reproduzidas pelo próprio Kant: O princípio moral, por 
exemplo, de que dizer a verdade é um dever, tomando de maneira absoluta e 
isolada, faria impossível toda a sociedade. Pode-se observar nestas frases à 
crítica fundamental ao caráter formal e deontológico da filosofia prática kan
tiana, para a qual os princípios morais são definidos segundo o imperativo 
categórico de maneira absoluta e isolada, desconsiderando, portanto, a etici-
dade substancial na qual os princípios devam, não apenas surgir, mas na qual 
devem ser aplicados, ou as regras da prudência que devem levar em conside
ração a praxis mediana dos cidadãos da polis. Essa abstração do princípio 
moral em relação à eticidade substancial e à polis, não somente compromete 
a motivação para segui-lo, ou a sua fundamentação, mas o trasforma em algo 
perigoso, que compromete a própria vida em sociedade, tomando-a mesmo 
impossível. Dizer a verdade em qualquer caso ou circunstância, como exige o 
formalismo e a deontologia do imperativo categórico, faz impossível a socie
dade porque gera situações nas quais, seguir esta regra moral, pode conduzir 
a um terrorismo da razão. Nenhum ponto de vista moral pode ignorar a con
sideração realista da natureza humana, para a qual sempre existirão situações 
em que dizer a verdade, pode provocar um mal muito maior do que a mentira. 
O próprio Kant expressa, na Filosofia Moral de Collins, que se o homem 
sempre fosse bem-intencionado, não seria apenas um dever não mentir, mas 
ninguém iria desejar fazê-lo, porque não conseguiria absolutamente nada 
com isso. Porém, de acordo como os homens são atualmente, corre-se fre
quentemente muito perigo observando escrupulosamente a verdade em todas 
as declarações. Por isso se desenvolveu o conceito de mentir em caso de 
necessidade. 

Aquilo que Kant falava em 1784-85, como um suposto direito de mentir 
em caso de necessidade devido ao comportamento ético-jurídico do homem, 
é reavivado agora no suposto direito de mentir por filantropia proposto por B. 
Constant. Evidentemente que toda ética e direito devem tomar por base uma 
antropologia negativa, pois se o homem agisse e tivesse intenções sempre 
moralmente corretas, estes campos de investigação não teriam sentido e pro
vavelmente não se desenvolveriam. O próprio Kant está consciente de que a 
vontade humana não pode ser identificada com a vontade santa, a qual sem
pre segue máximas de acordo com a lei moral. Exatamente porque o homem 
não ama sempre com base em máximas submetidas à lei moral é que elas são 
para ele submetidas à forma de imperativos. Contudo, apesar de reconhecer 
uma antropologia negativa e, consequentemente, os perigos de ser sincero 
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como um dever incondicionado, tanto em relação a sua própria pessoa, por
que aparentemente atenta contra o critério da prudência, quanto em relação 
aos outros, pois pode, inclusive contra os nossos desejos, causar danos ter
ríveis aos demais, B. Constant cunhou então um princípio moral que conside
ra as circunstâncias concretas de aplicação, aceitando como lícito o direito de 
mentir por filantropia naqueles casos em que a mentira é útil ou proveitosa 
para a humanidade. 

O opúsculo de Kant não pretende dar uma resposta ao problema apre
sentado pelo dilema ético-jurídico que B. Constant usa para ilustrar o seu 
direito de mentir por filantropia. Apesar de Kant introduzir algumas discus
sões sobre determinadas consequências que podem ocorrer dependendo da 
resposta que se dá ao assassino, não se pode encontrar em nenhum lugar do 
opúsculo uma solução para o dilema, embora intérpretes apressados de Kant 
possam crer que sua afirmação categórica de que dizer a verdade é um dever 
incondicionado e sua recusa absoluta de um direito de mentir, mesmo por 
filantropia, significam que ele sugere que devêssemos dizer a verdade ao 
assassino. Realmente a negação de Kant do direito de mentir por filantropia 
pode originar essa compreensão enganosa do texto. Contudo, o que Kant 
pretende não é dar uma resposta ao dilema, o que pode ser encontrada em 
outras obras como a Filosofia Moral de Collins, mas discutir se podem surgir 
princípios morais híbridos, ou seja, que flexibilizam a categoricidade do 
dever incondicionado expresso no princípio de que não devemos mentir, em 
função do contexto. A pretensão de Kant não é a de resolver o dilema, mas a 
de discutir a tese de B. Constant segundo a qual os princípios morais, toma
dos absoluta e isoladamente, podem por em risco a própria sociedade. 

Kant afirma que não podem existir princípios morais híbridos e que 
aceitar um suposto direito de mentir, mesmo que seja por filantropia, é que 
pode colocar em risco a humanidade. Sua preocupação fundamental consiste 
em mostrar tão somente que não pode haver nenhum direito de mentir, 
mesmo que seja por filantropia, mas isso não significa que esta concepção 
resolva o dilema moral de B. Constant, indicando que Kant estaria afirmando 
que devemos dizer a verdade ao assassino porque não temos direito e mentir, 
nem para salvar a vida de um amigo. 

Embora Kant não tenha sugerido que devemos dizer a verdade, entre
gando nosso amigo ao assassino, a sua insistência contra princípios morais 
sensíveis ao contexto parecem reforçar a tese de Max Weber de que uma 
ética da convicção é uma irresponsabilidade e pode trazer enormes perigos à 
humanidade e aos indivíduos. Parece natural que a maioria de nós estaria dis
posta a mentir em casos como esse, onde o bem-estar da humanidade está em 
questão. Uma ética da responsabilidade, inclusive, pode atualizar o exemplo 
de B. Constant, mostrando que devemos nos sensibilizar pelas situações con-
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cretas. Pode-se renovar o exemplo de B. Constant aludindo ao caso de um 
judeu que se refugia na casa de um cidadão consciente, fugindo dos soldados 
nazistas, ou de qualquer pessoa injustamente perseguida por governos auto
ritários; não se estaria moralmente obrigado a protegê-los com uma mentira? 

Colocadas as coisas nestes termos parecem ter razão aqueles que defen
dem um direito de mentir por filantropia, e, consequentemente, deve-se rever 
toda a validade da filosofia prática formalista e deontológica de Kant, pelo 
menos adequando-a à responsabilidade social, como pretendem os atuais 
representantes da Escola de Frankfurt, Apel e Habermas. Contudo talvez 
fosse necessário investigar um pouco mais atentamente as razões do próprio 
Kant e suas soluções ao problema. 

Em primeiro lugar pode-se amenizar um pouco o choque dos filantropos 
contra a filosofia prática kantiana, mostrando que um direito de mentir por 
filantropia pode trazer conseqüências igualmente terríveis para a humanida
de, o que quer dizer que, por amor à humanidade, pode-se justificar inúmeras 
ações dificilmente aceitáveis como morais. O primeiro exemplo seria o do 
médico que descobre que seu paciente tem uma doença incurável e encontra¬
-se em estágio terminal, por amor à humanidade ele pode omitir essa infor
mação ao enfermo, pois ela de nada lhe adiantaria e somente pioraria seu 
estado psicológico, trazendo grandes males ao enfermo. Porém, pode um 
médico, por filantropia, ocultar uma doença de seu paciente? Não tem ele o 
direito de saber de sua enfermidade? A solução kantiana para o problema 
seria a de que o médico tem o dever de dizer a verdade e o paciente o direito 
de sabê-la, independentemente das circunstâncias. 

O outro caso é mais contundente, os governos geralmente tomam uma 
série de medidas que ocultam ao povo e justificam dizendo que é para o seu 
próprio bem, pois seu conhecimento só traria o pânico, porém tem o governo 
o direito de esconder a verdade, por pior que ela seja, de seu povo, por amor 
à humanidade? Não representaria isso um uso ilegítimo de seu poder. Esse 
pensamento constitui a base do que se chama "razão de estado", segundo o 
qual o estado deve tomar determinadas atitudes pragmáticas, muitas vezes 
contrariando o direito e a ética, pelo bem-estar do povo. Em várias oportuni
dades, mas sobretudo em A Paz Perpétua, Kant recusou a razão de estado, 
afirmando que a política tem de se manter firmemente subordinada ao direito 
e a ética, mas nunca ao contrário1 9. 

O próprio Kant era consciente de que um direito de mentir por neces
sidade, apesar dos riscos para o homem quando ele é sempre ser sincero em 
suas declarações, nas condições amais da humanidade, traria uma dificuldade 
inerente em seu bojo, justamente a de decidir em que casos se está realmente 

1 9 Sobretudo os dois apêndices. Cf: ZeF, pp. 456-74. 
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justificado a mentir por necessidade. Embora Kant no opúsculo sobre o 
direito de mentir por filantropia prefira enfrentar o problema diretamente, na 
Filosofia Moral de Collins ele afirma que, se pudéssemos justificar o roubo, 
o assassinato e a mentira por causa da necessidade, esta viria a substituir toda 
a moralidade, e cada um deveria julgar o que se deve considerar como neces
sidade, o que implicaria não haver qualquer critério preciso para o julga
mento, tornando inseguras as regras morais. 

IV 

Kant inicia sua argumentação contra o suposto direito de mentir por 
filantropia, reconstruindo o argumento de B. Constant, o que exige também 
algumas explicações acerca do significado das expressões empregadas. Para 
"o filósofo francês" dizer a verdade é um dever, porém um dever tem que 
estar associado obrigatoriamente a direitos, portanto, dizer a verdade só é um 
dever se ao mesmo tempo for um direito da outra parte ouvir uma verdade da 
minha boca; contudo, ninguém tem o direito à verdade se for para usá-la para 
prejudicar outras pessoas. Conseqüentemente, só é um dever dizer a verdade 
para aqueles que tem o direito à verdade. 

Kant considera que todo o problema encontra-se nesta conclusão do 
argumento de B. Constant, pois embora ele concorde que nem todos tem o 
direito de conhecer a verdade, pois existem determinados critérios para se 
estabelecer o direito à verdade da parte de uma pessoa, isso não significa que 
alguém esteja desobrigado do dever de dizer a verdade. O argumento de Kant 
pretende mostrar que a conclusão correta do ponto de vista ético-jurídico 
consiste em mostrar que é um dever incondicional de qualquer ser humano 
dizer a verdade mesmo nos casos em que a outra parte não tenha o direito de 
saber a verdade. 

Além disso, a expressão "ter direito à verdade" soa ambígua para Kant; 
exige um esclarecimento semântico. A verdade pode ser tomada no sentido 
da pretensão de validade que é associada aos juízos proposicionais. Entendi
da desta forma, "ter direito à verdade" dá origem a uma "lógica estranha", 
porque implica que pode haver ou não um direito a que os enunciados, que 
afirmam algo acerca dos objetos, possam ser verdadeiros. Enquanto a expres
são "ter direito à verdade" significa, no caso discutido, um direito a que as 
pessoas sejam sinceras em suas declarações; portanto, trata-se de averiguar se 
a mentira representa uma transgressão do direito à sinceridade que suposta
mente deve estar vinculado ao enunciado dos seres humanos. 

Após os esclarecimentos iniciais sobre a natureza do problema e do 
significado das expressões, Kant apresenta as questões que devem ser resol
vidas por sua argumentação. A primeira consiste em investigar se em deter-
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minadas situações, nas quais não se pode evitar a resposta, o homem tem o 
direito de não ser sincero. Esta questão abre a possibilidade de mentir, porém 
ela é fraca, pois não transforma a mentira em um dever em determinados 
casos; a segunda questão é ainda mais forte uma vez que ela constitui em 
estabelecer a mentira como um dever incondicionado. Naqueles casos em 
que se é forçado a fazer uma declaração, por meio de uma coação injusta, não 
se ejtará obrigado a mentir para evitar um crime que ameaça a si próprio e a 
outro. Kant pretende responder negativamente a ambas as questões, pois a 
sinceridade nas declarações é um dever incondicionado indiferentemente das 
circunstâncias, inclusive naquelas em que não se tem o direito de exigir a sin
ceridade do falante. 

Para explicar como é possível ser um dever incondicionado dizer a ver
dade em todas as declarações, mesmo nos casos em que o ouvinte não tenha 
sempre o direito à sinceridade por parte do falante, Kant introduz a distinção 
entre, falsiloquium ou falsidade e mendacium ou mentira. 

No opúsculo sobre um suposto direito de mentir por filantropia apenas 
se faz referência a esta diferenciação, porém na Filosofia Moral de Collins 
ela ocupa um papel destacado na explicação da possibilidade da mentira. O 
falsiloquium ou falsidade ocorre quando o falante engana o ouvinte com uma 
declaração que não é sincera, seja porque ele mente ou dissimula a verdade. 
Em muitos casos o falante conhece uma verdade comprometedora sobre o 
ouvinte, porém, mesmo indagado, prefere manter silêncio, omitindo o que 
sabe; ele ainda pode dissimular a verdade fugindo do assunto ou declarando 
que não deseja falar sobre isso. Pode, por outro lado, fazer uma afirmação 
premeditadamente contrária aos fatos que conhece. Contudo, mesmo nos 
casos nos quais o falante enuncia um juízo não sendo sincero, isso constitue 
uma falsidade mas não uma mentira. Trata-se de uma falsidade porque o 
falante não está sendo sincero, e, consequentemente, engana o ouvinte, mas 
não representa uma mentira. Porque a mentira exige mais do que a simples 
insinceridade ou o engano; para mentir é preciso que haja um critério adicio
nal, uma espécie de contrato explícito entre as partes na qual o falante se 
compromete a dizer a verdade a outra pessoa. Ninguém está obrigado a dizer 
a verdade exceto nos casos em que assume esse compromisso, ou por vonta
de própria, ou por obrigação contratual e legal. No primeiro caso dizemos ao 
ouvinte que faremos uma declaração sincera, no segundo caso não é neces
sário fazer essa declaração explicitamente porque o próprio contrato, institu
cionalmente firmado, já nos obriga compulsoriamente. Assim, se um amigo 
nos pergunta sobre um possível adultério de sua mulher, o nosso silêncio ou a 
resposta negativa, mesmo quando sabemos que é verdade, consiste em um 
falsiloquium, mas não em um mendacium, exceto se assumimos implicita
mente com ele o compromisso de dizer a verdade. Porém enunciar uma frase 
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que sabemos não ser sincera em um tribunal, constitui uma mendacium, pois 
estamos obrigados a dizer a verdade, por força da lei. 

Em Sobre o Suposto Direito de Mentir por Filantropia Kant afirma que o 
assassino não tem o direito de exigir de mim a verdade, porque não estamos 
obrigados a ser sinceros para com ele, uma vez que não assumimos o com
promisso explícito de fazê-lo; e se ele obtivesse esse compromisso pela força, 
faltaria naturalmente as condições para que o nosso compromisso pudesse se 
constituir em um compromisso autêntico. De fato, dar uma resposta negativa 
para o assassino no caso em questão não constituiria em uma mendacium em 
relação a ele, pois não tem o direito de exigir uma declaração sincera de nossa 
parte, nem por obrigações pessoais e muito menos contratuais ou legais. 

Nossa afirmação negativa é um falsiloquium, pois estamos proposital-
mente sendo insinceros e estamos enganando o outro, porém para ser uma 
mendacium falta o compromisso explícito de dizer a verdade ao assassino. A 
distinção entre falsiloquium e mendacium permite a Kant explicar porque 
nem todos tem o direito de exigir a verdade de nossa parte. Na Filosofia 
Moral de Collins, Kant dá outro exemplo, porém com o mesmo resultado. 
Trata-se de um assaltante que ameaça nosso pescoço com uma navalha, exi
gindo saber se temos dinheiro conosco. Mais claramente do que fará no caso 
do assassino, Kant expõe que o assaltante não tem o direito de nos exigir a 
verdade pela força, de modo que a declaração falsa não consiste em uma 
mentira em relação ao assaltante, mas em uma falsidade. Explica-se assim, a 
segunda parte daquilo que Kant pretende provar como conclusão contra o 
dilema de B. Constant, ou seja, nem todos tem o direito à verdade. 

Contudo, embora até o presente momento a argumentação de Kant con
corda com a tese de B. Constant de que nem todos tem o direito à verdade, 
pois faltam muitas vezes o compromisso voluntário ou contratual que exige a 
sinceridade em nossa declarações para com determinadas pessoas, isso não 
permite afirmar a primeira parte da proposição do filósofo francês, de que 
somente temos o dever de dizer a verdade, quando o outro tem o direito de 
saber a verdade. Pois, embora para Kant o outro nem sempre tem o direito de 
saber a verdade, e nesse caso nossa declaração enganosa constitua um falsi
loquium, mas não um mendacium em relação a ele, ainda assim temos o 
dever incondicional de dizer a verdade. A razão é que as normas éticas ou 
jurídicas não tem o seu fundamento apenas nas relações pessoais ou nos 
contratos explícitos e empiricamente firmados entre as partes, mas no con
trato social, que é um dever incondicionado assumido pela humanidade. A 
natureza contratual do direito implica que todas as normas jurídicas sejam 
seguidas como um dever incondicionado, e nesse caso, não é necessário que 
factualmente tenhamos aceito o compromisso de ser sinceros em nossas 
declarações, ou mesmo estejamos obrigados pela força de contratos firmados 
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socialmente e amparados no direito positivo, pois o contrato social, o qual é 
uma determinação da razão, não necessita da cláusula adicional de haver sido 
firmado de fato; nos obriga a priori. 

Kant incorpora em sua filosofia transcendental a tese de Rousseau de 
que o contrato social é uma idéia indispensável para a constituição da socie
dade civil, sem necessitar entretanto de uma existência real. Ou seja, o con
trato social, como idéia transcendental, nos obriga incondicionalmente, 
embora historicamente nunca tenha ocorrido, pois é uma exigência da razão 
prática2 0. 

Nesse caso, a mentira pode não constituir a transgressão do direito de 
uma pessoa em particular à verdade, pois ela não pode exigir esse direito, 
mas implica sempre na transgressão do direito da humanidade à sinceridade 
em nossas declarações. Kant fundamenta o dever incondicionado de dizer a 
verdade em todas as declarações aplicando o método desenvolvido na Fun
damentação da Metafísica dos Costumes21 após a enunciação da primeira 
formulação do imperativo categórico. O método transcendental-prático con
siste em mostrar que, ao se universalizar uma máxima imoral, ela implica 
contradição. Dos quatro exemplos que Kant assinala de contradições, eles 
podem ser agrupados em dois casos. Os dois primeiros exemplos, recaem no 
que podemos chamar de contradição performativa; os dois últimos na contra
dição volitiva. A contradição performativa consiste no fato de que uma máxi
ma imoral cai em contradição porque, ao ser universalizada, torna impossível 
a própria possibilidade de continuar sendo realizada (toma impossível a sua 
performance); a contradição volitiva ocorre com máximas que, quando são 
universalizadas, podem continuar sendo realizadas (perfornuidas), mas não 
podem ser queridas, pois gerariam uma contradição na vontade que simulta
neamente quer e não quer a própria máxima. Os dois primeiros casos incor
rem na contradição performativa pois a máxima de suicidar-se sempre que o 
fardo da vida torna-se muito pesado, que constitui o primeiro exemplo de 
explicação do imperativo categórico, não pode ser universalizado, já que 
nesse caso ninguém mais poderia suicidar-se uma vez que estariam todos 
mortos, ou seja, transformar a máxima do suicídio em lei universal significa 
impedir a própria possibilidade do suicídio. O segundo exemplo, o qual se 
refere à máxima de tomar dinheiro emprestado em caso de necessidade, mes
mo quando se sabe da impossibilidade de efetuar o pagamento, coloca em 
questão a confiança de todos nas promessas de cada um, destruindo a própria 
possibilidade de se repetir essa simulação. Uma vez universalizada, esta 
máxima elimina a sua própria condição de realização, pois ninguém acredita-

2 0 TuP, pp. 372-3 e 384-7. 
2 1 [. KANT, Grundlegung zur Metaphysik der Stilen, pp. 421-4. 
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ria nas promessas uns dos outros, tornando inútil as falsas promessas. Os dois 
outros exemplos representam casos de contradição volitiva na qual a vontade 
passa a querer (wolleri) e ao mesmo tempo não querer a lei moral. No terceiro 
caso, da máxima em que um sujeito considera ter o direito de não aproveitar 
todas as potencialidades que a natureza lhe dotou, Kant diz que pode ser 
universalizado sem implicar a impossibilidade de sua realização, ele inclusive 
dá o exemplo das ilhas dos mares do sul onde os habitantes desfrutam a vida 
e desperdiçam seus talentos, porém a vontade cai em contradição consigo 
própria. No quarto exemplo, do sujeito que tem como máxima não ajudar os 
necessitados, ocorre o mesmo. Embora possam existir sociedades que não 
desenvolvam a caridade, ao ser universalizada, essa máxima implica uma 
contradição da vontade consigo própria, pois no caso em que o próprio sujei
to necessitasse da caridade alheia, na sua vontade, ao mesmo tempo, estariam 
em contradição a vontade de receber ajuda e a vontade de nunca ajudar aos 
necessitados em caso de necessidade. 

Embora o enfoque ético da Fundamentação da Metafísica dos Costu
mes, seja distinto do sentido jurídico abordado no opúsculo Sobre o Suposto 
Direito de Mentir por Filantropia, a mentira é tratada neste último trabalho, 
segundo o método desenvolvido naquela obra. Uma máxima, que não pode 
ser transformada em lei moral, cai em uma contradição performativa ao ser 
universalizada, Se tornássemos a mentira um direito universal, então, a vali
dade de todo o direito seria posta em dúvida, pois soloparíamos a credibili
dade de todas as declarações e, consequentemente, a confiança de todos os 
contratos, tornando a própria vida em sociedade impossível. Um direito de 
mentir, portanto, implica uma contradição performativa, já que ninguém mais 
teria qualquer direito, e, inclusive, não teria o direito de mentir. 

Um suposto direito de mentir, por qualquer razão que seja, mesmo por 
filantropia, solopa as bases contratuais do direito, tomando sem validade o 
contrato social e negando o próprio direito de mentir, que vem abaixo junto 
com todos os demais direitos. Caso semelhante ocorre com o suposto direito 
de resistência do povo ao legislador. Se o legislador estabelece uma ordem 
jurídica estável, por meio de uma constituição, não pode incluir nessa cons
tituição um direito de resistência, que diga que o povo pode praticar legítima 
e legalmente a desobediência civil em relação a qualquer dispositivo consti
tucional que ele crê ser injusto, pois neste caso invalida todo o direito e a 
constituição, os quais, ao mirem, levam consigo o próprio direito de resistên
cia. Não é por acaso que Kant se dedica nos anos 90 a esses dois exemplos de 
sua filosofia político-jurídica acusados como os casos mais claros onde se 
mostra o rigorismo do seu pensamento. Acontece que esses dois supostos 
direitos ameaçam fazer vir a baixo todo o edifício político-jurídico imaginado 
por Kant. Mentir ou resistir ao soberano não são transgressões no mesmo 
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nível de assaltar ou assassinar, por exemplo. Porque assaltar ou assassinar são 
transgressões puníveis com o direito, mas que não põe em dúvida a validade 
do próprio direito. Mentir ou resistir ao soberano, ocupa um nível diferente 
na arquitetônica jurídica kantiana, pois eles põe em dúvida a validade da 
ordem jurídica como um todo. Pode-se dizer que Kant divide os direitos em 
dois níveis, os internos e os externos. 

O primeiro nível, dos direitos internos, é ocupado por aqueles direitos 
cuja transgressão implica a aplicação do direito; o segundo nível, o dos 
direitos externos, inclui os direitos cuja transgressão ameaça o direito em seu 
conjunto. 

Pode-se incluir nesta lista de direitos externos, que põe em dúvida o 
próprio direito, as transgressões à paz perpétua, que Kant condena porque 
tornam instáveis a relação entre os estados e, portanto, inviável a futura paz 
entre eles. Porém, a espionagem, a quebra dos tratados de paz, etc, que 
ameaçam a credibilidade entre os estados, se distinguem da mentira e da 
resistência ao soberano porque essas atentam contra o direito político, 
enquanto as transgressões que põe em risco a credibilidade estatal, solopa o 
direito das gentes e cosmopolita. A isto Kant se dedicará em Sobre a Paz 
Perpétua22. 

Isso quer dizer que quando fazemos uma declaração falsa cometemos 
um falsiloquium em relação a outra pessoa, a qual pode ou não ser uma men
tira em relação a ela. Porém uma declaração falsa é sempre uma mentira 
quando consideramos, não uma pessoa particular, mas a humanidade como 
um todo. Nesse caso o falsiloquium se converte em uma mendacium. O 
assassino não tem o direito de me exigir a verdade, logo uma declaração falsa 
de minha parte representa um falsiloquium em relação a ele, porém constitui 
uma mendacium em relação à humanidade. Na medida em que consideramos 
a humanidade como o sujeito ao qual dirigimos nossas declarações, sempre 
constitui um dever incondicionado dizer a verdade, mesmo quando a outra 
parte não tenha o direito de exigir a verdade de nós. 

Kant analisa o problema da mentira nesse opúsculo desde a perspectiva 
jurídica e não em sentido ético. Em uma nota de pé de página ele remete à 
discussão sobre a mentira em sentido ético na "Doutrina da Virtude"23, na 
qual a falta de sinceridade é uma lesão do dever que a pessoa tem para consi
go mesma. Desde o ponto de vista jurídico, entretanto, a mentira está vincu
lada a possibilidade de coação por parte da autoridade externa e cabe indagar 
em que condições a mentira pode ser punida judicialmente, ou em que condi
ções ela se torna um crime. 

2 2 ZeF, pp. 430-31 
2 3 MdS, pp. 240-3 
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Deve-se recordar a diferenciação entre ética e direito que Kant apresenta 
na "Introdução à Metafísica dos Costumes"24. Em primeiro lugar eles se dis
tinguem por meio da motivação, pois enquanto na ética o sujeito tem que 
deixar determinar o seu livre arbítrio exclusivamente pela lei moral e inten
cionalmente atuar pelo dever de seguir a lei moral, no direito pode-se atuar 
conforme ao dever, porém por motivos empíricos ou inclinações. 

O importante, no direito, é que haja uma concordância entre a lei e a 
ação, independentemente das intenções do sujeito. Essa distinção no plano da 
motivação implica outra no nível da legislação. A legislação ética é interior, 
cabendo ao sujeito a responsabilidade pela intenção que rege suas ações; a 
legislação jurídica é exterior, significando que deve-se cumprir o princípio do 
direito, para o qual a liberdade de arbítrio de cada um deve concordar com a 
liberdade de arbítrio de todos os outros segundo uma lei universal e o princí
pio da vontade unida do povo, que expressa que o legislador não pode produ
zir nenhuma lei que o povo não daria para si próprio. Essa diferenciação na 
legislação tem implicações para o sentido da autonomia. Na ética a autono
mia do sujeito indica que agir de acordo com o dever é uma motivação total
mente individual; no plano jurídico a autonomia é entendida como a capaci
dade do livre arbítrio de seguir leis da liberdade estabelecidas pelo legislador, 
mas que o povo como um todo aceitaria como fruto de sua própria vontade, a 
qual permite a concordância recíproca entre as liberdades de arbítrio. 

Kant, nesse opúsculo, não está interessado na mentira em sentido ético, 
mas na perspectiva jurídica. Portanto, é irrelevante a motivação do sujeito 
para agir, pois o importante é se exteriormente as suas declarações concor
dam com o princípio de ser sincero em todas as afirmações. Contudo, mesmo 
quando a mentira ofende este princípio, sendo juridicamente imputável, ela 
não constitui necessariamente um crime. Kant diz que a mentira para ser cri
minalizada exige uma condição adicional definida pelos juristas, a de causar 
um prejuízo a outro: mendacium est falsiloquium in praejudicium alterius. 
Isso remonta à distinção que Kant apresenta acerca do sentido da mentira. A 
mentira pode ser cometida formalmente ou materialmente. Quando o homem 
enuncia uma falsa afirmação ele comete uma falsidade para com outro 
homem, porém nem sempre uma mentira, pois só mente para outro quando 
este tem o direito de lhe exigir a verdade. No caso em que enunciamos uma 
falsidade para outro cometemos uma mentira que é uma transgressão ao con
trato social, portanto, a um direito da humanidade. Isso quer dizer que se 
cometeu formalmente uma mentira (formalitef), mas a mentira só é cometida 
materialmente (materialiter) quando dirigida especificamente contra outra 
pessoa, causando-lhe um prejuízo. 

2 4 MdS, pp. 18-21 
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A mentira contra a humanidade sempre causa um prejuízo, pois coloca 
em dúvida a credibilidade do próprio direito, mas esse sentido formal da 
mentira não pode ser punido judicialmente. Pois a mentira, para ser um crime 
deve incluir a cláusula adicional de causar um prejuízo a outro e não apenas à 
humanidade em geral, ou seja, deve ser cometida formal e materialmente. 

No caso do assaltante que pergunta se temos dinheiro, ameaçando nosso 
pescoço com uma navalha ou do assassino que bate a nossa porta, perguntan
do pelo paradeiro de sua vítima, nossa afirmação falsa não constitui uma 
mentira em relação a eles e não pode lhes causar prejuízo. A afirmação falsa 
representa wmfalsiloquium in praejudiciutn humarutatis, o que significa que 
não se comete uma injustiça contra o assaltante ou assassino, mas sim contra 
a humanidade. O assaltante ou assassino não pode processar suas vítimas por 
causa da mentira, pois não tinham direito à sinceridade das declarações. A 
mentira foi cometida formalmente contra a humanidade, mas não material
mente contra eles. 

O caso contrário ocorre quando, por causa da nossa mentira, provocamos 
um prejuízo a outros. Kant expõe o exemplo de que se mentimos para o assas
sino dizendo que nosso amigo não se encontra em nossa casa, porém sem que 
soubéssemos ele foge pelos fundos, e o assaltante consegue reconhecê-lo na ma 
e o encontra, justamente em virtude de nossa mentira, perpetrando o assassina
to, a mentira em nossa declaração causou um prejuízo não somente à humani
dade, ou seja formalmente, mas também a outra pessoa, materialmente, toman¬
do-nos sujeitos à punição como cúmplices de assassinato. 

V 

A argumentação de Kant, negando o direito de mentir por filantropia, não 
pretende resolver o dilema ético-jurídico proposto pelo "filósofo francês", razão 
pela qual não pode ser encontrada a sua solução em nenhum lugar do opúsculo 
considerado. A insistência de Kant com relação ao dever incondicionado de ser 
sincero em todas as suas declarações não pode servir como justificativa para 
imaginar que ele esteja propondo que devemos dizer a verdade ao assassino, 
entregando nosso amigo a sua própria soite. De fato Kant está exclusivamente 
preocupado em rebater a crítica de B. Constant de que os princípios morais 
tomados de maneira absoluta e isolada, fazem impossível a própria sociedade, 
em particular o de que dizer a verdade é um dever. Pois a alternativa proposta 
por B. Constant é de que os princípios morais incluam na sua própria formula
ção cláusulas de exceção, disso resulta o direito de mentir por filantropia. Ou 
seja, em lugar da formulação negativa do princípio moral "não deves mentir", a 
qual está totalmente desvinculada das condições concretas de aplicação, igno
rando as conseqüências do princípio moral, ou como diz "o filósofo francês", 
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de maneira absoluta e isolada, ele propõe formulações adequadas às circunstân
cias de aplicação, repletas de cláusulas de exceção. 

Nesse caso os princípios morais, formulados negativamente teriam a 
forma: "não deves fazer X, exceto nos casos A, B, C ... etc". Onde A, B, C ... 
etc, representam circunstâncias de uso dos princípios morais. A formulação 
do princípio moral de B. Constant, que Kant apresenta no seu opúsculo, não é 
proibitiva (ou negativa), mas permissiva (ou afirmativa), porém o resultado é 
o mesmo: "é permitido mentir apenas nos casos A, B, C ... etc", donde se 
presume que esses casos sejam aqueles em que afirmar o princípio moral de 
ser sincero em todas as declarações podem colocar em perigo e fazer impos
sível a própria sociedade; então "A" pode ser o caso da filantropia, porque 
ser sincero em todas as declarações como um dever incondicionado, pode ser 
um perigo quando põe em risco o bem-estar dos outros ou da humanidade 
como um todo. Nessa condição pode-se enunciar o princípio moral como 
"está permitido mentir por filantropia". Possivelmente poderíamos imaginar 
uma série de outros casos onde a mentira se faz necessária para evitar riscos 
que ameacem a própria sociedade. Da mesma forma todos os princípios 
morais poderiam incluir cláusulas de exceção em sua formulação proibitiva 
ou cláusula de permissão nas suas formulações permissivas. 

A preocupação fundamental de Kant, nesse opúsculo, consiste sobretu
do em mostrar que os princípios morais não podem admitir essas condições 
adicionais, mas tem que manter a sua formulação categórica: "tu deves fazer 
X" ou "não deves fazer Y" e que os princípios perderiam seu próprio sentido, 
como princípios morais, se incluíssem condições adicionais. Nesse caso dei
xariam de ser princípios categóricos, porque esses são absolutamente incon-
dicionados e passariam a ser juízos hipotéticos, pois estariam sujeito à condi
ções. Não se pode encontrar uma solução para o dilema da mentira porque o 
que realmente desafia Kant é responder a questão sobre a categoricidade ou 
condicionalidade dos princípios morais. Contudo, embora não se possa acu
sar Kant de rigorismo porque defenda o dever de dizer a verdade, inclusive 
no caso de um assassino que bate a nossa porta procurando um amigo refu
giado, uma vez que ele realmente não afirma isso em lugar algum, pode-se 
acusá-lo de rigorismo porque insiste na formulação categórica dos princípios 
morais, que toma aparentemente a filosofia prática de Kant, totalmente insen
sível ao contexto, dando margem a pensar que a moral kantiana somente fun
ciona no reino dos fins. Desde Schopenhauer proliferam as críticas de que a 
filosofia prática kantiana só tem validade pensada dentro do campo da teo
logia moral e perde todo o seu sentido e significado fora dela25. 

A. WELLMER, Ética y Diálogo. Elementos del Juicio Morai en Kant y en la Etica del 
Discurso. Trad. Fabio Morales. Barcelona, Anthropos; México, UNAM, 1994, p. 59. 
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O rigorismo ético-jurídico de Kant fica mais potente se comparado com 
as éticas provenientes de meios aristotélicos, em particular visto sob o prisma 
do conceito de prudência. Aristóteles concebeu a ética como uma parte da 
política, isso quer dizer que, para ele, a ética investiga a ação humana, mas 
essa ocorre na polis, consequentemente, supõe a persistência de uma relação 
humana baseada em costumes. Os costumes da polis caracterizam a própria 
comunidade e permitem distingui-las entre si, uma pólis está fundada em 
costumes específicos que não podem ser universalizados. Por isso a ética não 
pode ter o mesmo status cognitivo da ciência, pois esse saber político não 
pode ser universalizado. A sabedoria ética consiste mais em uma habilidade 
que se adquire ao agir, em perceber o comportamento costumeiro dos demais 
e em buscar agir de tal modo que se evite o excesso ou o escassez. A prudên
cia consiste justamente no comportamento que busca o termo médio entre 
reações fracas ou demasiado fortes para cada caso. Essa prudência é uma 
habilidade adquirida na participação do indivíduo dentro da pólis, observan
do os costumes. Não se pode falar, portanto, em princípios morais propria
mente ditos na ética aristotélica, pois além de não valerem universalmente, já 
que só fazem sentido na comunidade específica de origem, nem se pode 
afirmar que existam princípios morais válidos para uma mesma pólis, em 
razão do fato de que o indivíduo deve adaptar seu comportamento prudente
mente às circunstâncias. A partir da visão do neo-aristotelismo, Aubenque 
tem razão ao afirmar que não há um conceito autêntico de prudência em 
Kant, justificando plenamente a crítica ao seu rigorismo ético-jurídico. 

Apesar de não poder ser encontrado no opúsculo de Kant uma solução 
para o dilema em questão, pois a preocupação do "filósofo alemão" é insistir 
na formulação categórica dos princípios morais, alguns interpretes de Kant se 
debruçaram sobre o problema tentando encontrar uma alternativa que não 
contrarie os fundamentos da sua filosofia prática. O filósofo espanhol Roberto 
Aramayo observa que a filosofia moral de Kant, de fato, somente faz sentido 
dentro de uma perspectiva teológico-teleológica, considerando que o homem 
caminha assintoticamente para o reino dos fins, único lugar onde os princí
pios morais de Kant podem fazer sentido. O suposto direito de mentir por 
filantropia constitui, segundo ele, juntamente com a negação do direito de 
resistência do povo às injustiças do soberano, nos dois exemplos mais claros 
do rigorismo moral kantiano, o qual não pode ser aplicado, sem consequên
cias perigosas, no nosso mundo moralmente imperfeito. Aparentemente a 
filosofia de Kant somente tem validade no reino dos fins, quando as ações 
humanas cumprirem integralmente os ditames do imperativo categórico. 

Na eticidade atual, as ações humanas nem sempre seguem o imperativo 
categórico e por isso a filosofia moral de Kant se vê com casos inexplicáveis, 
porque ela só funciona plenamente no domínio da moralidade, onde todos 
cumprem as leis morais todo o tempo. O reino da moralidade, contudo, é um 
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ideal do qual o homem se aproxima incansavelmente sem jamais conseguir 
alcança-lo, como explica sua filosofia da história. Naturalmente que essa 
interpretação concorda com as críticas de Schopenhauer sobre a natureza 
teológica da filosofia moral kantiana e, consequentemente, com a tese de que 
fora do reino dos fins, ou seja no mundo real, ela é impraticável26. 

Mesmo aceitando essas premissas o "filósofo espanhol" pretende encon
trar uma solução para o dilema kantiano que não ofenda a conclusão do 
opúsculo que nega o suposto direito de mentir por filantropia. Kant insiste em 
várias oportunidades que não temos o direito de mentir naqueles casos em 
que não podemos eludir uma resposta. Aparentemente a situação do dilema 
no qual o assassino bate a nossa porta é uma situação ineludível, pois não 
podemos evitar dar uma resposta ao assassino, seja afirmativa ou negativa. A 
solução de Roberto Aramayo consiste em encontrar uma terceira via que nem 
diga a verdade, nem uma mentira27. Ou seja, quando o assassino bate a nossa 
porta, em lugar de lhe responder, questionamos o seu direito de nos fazer tal 
indagação. Podemos objetar-lhe com frases do tipo: "mas eu não o conheço, 
qual o seu direito de bater a minha porta e me perguntar algo sobre meu 
amigo; por favor vá embora." Naturalmente que para dar essa resposta deve¬
-se pressupor que o assassino respeite as regras da boa educação; mas essa 
pressuposição é razoável, pois se o assassino bate à porta e nos ameaça com 
uma arma perde o sentido o dilema do dono da casa, uma vez que faltariam 
as condições indispensáveis para um autêntico dilema. A coação externa do 
livre arbítrio, pela ameaça, modifica completamente o problema; o dilema 
moral exige que o livre arbítrio do dono da casa possa julgar livremente os 
lados da questão. A coação violenta, não suprime o livre arbítrio do dono da 
casa, pois esse ainda pode avaliar a situação e optar por múltiplas alternati
vas, inclusive as que ponham em risco sua vida, mas retira-lhe a imputabili
dade indispensável para os atos ético-jurídicos. 

O nó górdio proposto por B. Constant é resolvido por Roberto Aramayo 
a golpes de espada como fez Alexandre Magno. A solução consiste em recu
sar as condições do problema, evitando colocar-se em uma situação ineludí
vel. Porém Kant não concordaria com esse truque de prestidigitação filosó
fica, pois para ele dizer a verdade não é apenas um direito que se tem, mas 
um dever incondicionado. Ou seja, evitar a resposta é tão condenável moral
mente como mentir, pois o indivíduo estaria negando o seu dever de ser sin
cero em todas as declarações, mesmo naquelas circunstâncias que ponham 
em risco sua vida, a de outros, ou a humanidade como um todo. 

2 6 R. ARAMAYO, "La filosofía Kantiana dc la Historia, ¿otra vcssión de la teologia moral?" 
In: - Crítica de la Razón Ucrónica. Madrid, Tecnos, 1992, pp. 114-141. 

2 7 R. ARAMAYO, "'El Enfoque Jurídico de la Mendacidad según Kant". In: - Crítica de la 
Razón Ucrónica. Madrid, Tecnos, 1992, pp. 103-114. 
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O fato é que o opúsculo do "filósofo alemão" não contempla uma res
posta ao dilema porque Kant não está preocupado em solucionar o dilema do 
dono da casa, mas em reafirmar a forma categórica dos princípios morais. 
Porém, em outras obras pode-se encontrar uma alternativa para o dilema. Na 
"Introdução à Metafísica dos Costumes"28, Kant não aborda especificamente 
o dilema moral em questão, nem mesmo qualquer dilema moral em particu
lar, porém ele apresenta uma série de esclarecimentos preliminares aos con
ceitos da metafísica dos costumes, entre eles discute o significado de um con
flito de deveres (Widerstreit der Pflichten ou collisio officiorum s. 
obligationum). Um conflito de deveres é uma relação entre deveres na qual 
um se opõe ao outro a tal ponto que podem anular-se mutuamente. Podem 
ocorrer situações nas quais um dever nos obriga a agir de um modo enquanto 
outro nos obriga a agir no sentido contrário ao primeiro e, portanto, temos 
que transgredir um dos dois princípios práticos. Considerados os princípios 
objetivamente não podem existir conflitos entre deveres, ou seja, na própria 
lei moral os deveres não se contradizem uns aos outros, contudo, subjetiva
mente, ou no caso de um indivíduo em uma situação dada, pode ocorrer uma 
circunstância em que os deveres obrigem em direção contrária. O caso do 
opúsculo sobre um suposto direito de mentir revela um conflito entre deve
res, subjetivamente. Na lei moral, ou objetivamente, os mandamentos "não 
deves mentir" e "não deves matar ou colaborar com assassinatos" não se 
contradizem. Ambos proíbem categoricamente essas transgressões como 
contrárias ao dever. Porém, na consciência do dono da casa, a situação con
creta gera um conflito de deveres, pois ele tem que decidir qual princípio 
moral, que o obriga, será respeitado e qual violado. A solução kantiana prevê 
explicitamente que no caso de um conflito subjetivo de deveres, no qual duas 
razões se opõem entre si, não podemos encontrar uma posição intermediária 
entre os deveres, nenhuma regra de prudência pode ser aceita como válida; 
também não podemos modificar os princípios pondo abaixo sua forma cate
górica, tornando-os condicionados, como no caso de admitir a possibilidade 
de um direito de mentir, porém somente nos casos de filantropia. Se houver 
um conflito de deveres, ambos continuam mantendo sua forma categórica e 
obrigam o sujeito a respeitá-los, contudo, um possui a razão mais forte para 
obrigar e esse conserva o posto. Ou seja, em lugar de substituir os princípios 
morais categóricos por regras de prudência ou por princípios condicionados, 
os princípios morais mantém sua natureza como deveres incondicionados, 
porém um sempre terá mais razão para obrigar que o outro e esse deve ser 
seguido (fortior obligandi ratio vincit). 

2* McIS, pp. 224-5. 
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A argumentação Kantiana acerca do que caracteriza um conflito de 
deveres permite que se avalie o problema do dilema moral do amigo que tem 
que responder ao assassino. Diante de duas normas com força para obrigar 
ele tem que decidir qual tem mais razão para obrigar, pois esta mantém o 
posto e deve ser seguida. Uma norma diz que devemos ser sinceros em todas 
as nossas declarações, mas a outra afirma que não podemos colaborar em um 
assassinato, mesmo indiretamente. Cabe ao sujeito, pois o conflito só ocorre 
ao nível da subjetividade, julgar qual das normas deve manter o posto, já que 
tem a razão mais foite para obrigar. 

Essa argumentação de Kant sobre o conflito de deveres mostra que a 
incondicionalidade dos princípios morais não significa a insensibilidade da 
razão prática acerca dos contextos concretos de aplicação. Apenas há uma 
diferença considerável da ética e filosofia do direito kantiana e aristotélica, 
por exemplo. Acontece que para Aristóteles não se pode falar sequer em 
princípios morais, pois o comportamento ético exige que o indivíduo avalie 
cada situação em particular e decida a melhor forma de agir segundo regras 
da prudência. A ética toma-se tão somente uma habilidade daquele que está 
inserido em uma relação de costumes, a qual é inteiramente contingente e 
pode ser inclusive irracional e arbitrária. Kant recusa esta fluidez ética e jurí
dica, mas não invalida a necessidade da prudência na ação, como pensa 
Aubenque29, apenas o entende de maneira não aristotélica. A filosofia prática 
de Kant deduz os princípios morais e mostra a sua natureza incondicionada, 
porém ela só aparece como um rigorismo perigoso para a própria sociedade 
diante dos que se detém apressadamente e não observam a totalidade do pen
samento kantiano. Para Kant a filosofia moral estabelece a pureza dos princí
pios, mas a aplicação deve observar a situação concreta. O sujeito que se 
depara com um conflito de deveres não pode seguir automaticamente o pri
meiro princípio que lhe aparece, porém tem que ponderar a situação concreta 
e as razões que obrigam cada um deles, a ponto de avaliar qual tem mais 
força no caso dado e deve ser seguido em detrimento de outros. A escolha 
entre os princípios, no conflito de deveres, não é simples questão de decisão, 
de preferências subjetivas ou de interesses privados, mas objeto de um julga
mento com base em razões. O sujeito deve usar sua razão prática e julgar o 
caso concreto em questão. 

Diferentemente da ética aristotélica que nega a própria existência de 
princípios morais, pois deve-se usar a habilidade da pmdência para cada caso 
concreto e, consequentemente, sua ética começa pela pmdência, a filosofia 
prática kantiana não recusa a pmdência, ou seja, a avaliação racional das cir-

2 9 P. AUBENQUE, "La Prudence chez Kant" In: La Prudence chez Aristote. Paris, PUF, 1993, 
pp. 186-212. 
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cunstâncias, mas a coloca a posterior e não a priori. A prudência ou habili
dade para julgar, com base em razões, é um momento posterior da ética e do 
direito. A categoricidade dos princípios ético-jurídicos não pode ser confun
dida com rigorismo, pois isso só ocorreria no caso de que a aplicação fosse 
imediata, Kant porém considera que eles tem que ser mediados por uma 
capacidade de julgar a aplicação no caso concreto. Contudo, essa capacidade 
de julgar não pode transformar os princípios, introduzindo-lhes exceções e 
condições que afetam a sua universalidade, como pensa B. Constant. A apli
cação de princípios não pode subvertê-los, pois tem que manter a mais estrita 
observância dos princípios morais. 

A estrita observância dos princípios morais na sua aplicação pode soar 
para os neo-aristotélicos como uma confirmação de que não há um conceito 
de prudência na filosofia kantiana. Contudo, deve-se recordar que Kant ape
nas está dizendo que os princípios morais não podem ser adaptados a cada 
caso, variando conforme as circunstâncias, pois se fosse assim, nem sequer 
poderíamos falar em princípios morais. Não se pode compreender essa afir
mação no sentido de que Kant estaria dizendo que os princípios tem que ser 
aplicados incondicionalmente doa a quem doer, mas que eles não podem 
perder a sua forma de princípios. Porém, quando o homem tem que aplicar 
um princípio moral e as circunstâncias implicam em um perigo para a própria 
humanidade, seguramente ocorreria um conflito de deveres e um dever teria 
que obrigar mais que outro. A acusação dos neo-hegelianos de que o rigoris
mo moral kantiano pode levar a um terrorismo da razão é igualmente inacei
tável, pois a aplicação incondicional de um princípio deduzido pelo imperati
vo categórico não pode ser levado até o ponto em que ponha em risco a 
própria humanidade, pois nesse caso, o dever para com a humanidade pas
saria a ser a razão mais forte para obrigar. A ética e a filosofia do direito de 
Hegel e seus sucessores que consideram a necessidade de realizar a razão a 
qualquer custo é que conduziram ao terrorismo da razão, uma vez que em seu 
nome foram cometidos incontáveis genocídios. 

Recordar o argumento de Kant sobre o conflito de deveres na "Introdu
ção à Metafísica dos Costumes" auxilia a compreender o sentido da aplicação 
de normas com base em razões e afastar as críticas ao rigorismo moral da 
filosofia prática, porém, não resolve inteiramente o problema, em primeiro 
lugar porque não se pode saber qual seria exatamente a solução kantiana para 
o dilema moral e, em segundo lugar, porque, dependendo da própria solução 
o rigorismo moral pode retornar pela porta dos fundos do criticismo. 

Aplicando a solução kantiana para o conflito de deveres, depara-se com 
a discussão sobre qual dos dois deveres contrários ocuparia o posto no dilema 
proposto por B. Constant. Evidentemente que entre o dever de não mentir e a 
obrigação que se tem de evitar um assassinato, a maioria dos seres humanos 
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julgaria que a última razão é a mais forte para obrigar, contudo não se pode 
ter certeza de que essa é a resposta que Kant daria, haja visto sua insistência, 
no opúsculo, de que dizer a verdade é um dever incondicional, enquanto não 
há referências a que evitar um assassinato seja um dever incondicional ainda 
mais forte. Porém, pode-se entender a causa disso no fato de que Kant está 
preocupado em rejeitar a tese de um suposto direito de mentir por filantropia. 
Há outro argumento que parece indicar, entretanto, que Kant considera que 
não mentir seria a razão mais forte para obrigar nesse dilema. Em primeiro 
lugar o papel que a mentira ocupa em outras obras suas, especialmente a 
"Doutrina da Virtude", a qual acabava de ser publicada e onde a mentira é 
responsabilizada por transformar o homem em menos que uma coisa. Em 
segundo lugar, a posição da mentira na ordem das transgressões. Deve-se 
lembrar que o assassinato é um crime interno ao direito, portanto de primeiro 
nível, mas a mentira, põe o próprio direito em dúvida, sendo de segundo 
nível. Esse lugar destacado da mentira poderia dar a entender que Kant a 
colocaria como uma transgressão mais grave que o assassinato. Além disso, 
como terceiro argumento deve-se recordar a negação de Kant do direito de 
resistência do povo contra as decisões injustas do soberano. O paralelismo 
entre a mentira e a desobediência civil, ambos como transgressões de segun
do nível, permite entender que a mentira para Kant é um gravíssimo delito, 
pois, no caso de desobediência civil, esse crime é mais importante do que o 
direito do povo de ter uma legislação justa. 

O rigorismo moral retorna subrepticiamente porque aparentemente, para 
Kant, o dever de respeitar a lei - de salvaguardar o direito a qualquer preço -é o 
mais importante para obrigar. Essa interpretação aproxima Kant simultanea
mente do positivismo jurídico, para o qual a lei tem que ser respeitada, inde
pendentemente da sua legitimidade, e do sacrifício de Sócrates, que aceitou 
sua condenação à morte, porque mais injusto é desrespeitar a lei. 

Porém essa nova via aberta pela crítica ao rigorismo moral de Kant tam
bém se esboroa ao se recordar as suas análises na lição de 1784-85 recolhida 
por Collins. Kant afirma na Filosofia Moral de Collins que, se todos os 
homens fossem bem intencionados, a sinceridade não seria apenas um dever, 
mas ninguém desejaria mentir porque não conseguiria nada com isso. Porém, 
em virtude do modo como os homens são atualmente, a mentira não é apenas 
um fato, mas pode constituir uma necessidade, pois corre-se freqüentemente 
perigo ao dizer sempre a verdade. Por causa disso surgiu o conceito de mentir 
por necessidade. Esse conceito é extremamente problemático uma vez que 
poder-se-ia usá-lo para justificar o roubo, o assassinato e a mentira por neces
sidade, mas, então, toda a moralidade se tomaria abalada, já que a ausência 
de um critério preciso para determinar os casos de necessidade deixaria a 
cargo de cada um julgar caso a caso, trazendo a insegurança para as normas. 
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Kant volta, contudo, a investigar o caso do assaltante que me ameaça o pes
coço com uma navalha e pergunta se tenho dinheiro. Existem três respostas 
possíveis: o silêncio será inteipretado pelo assaltante como um sim, e isso 
implica que a vítima não pode eludir a resposta; o assaltante, por outro lado, 
não acreditará na negação; finalmente, a resposta afirmativa representa a 
perda do dinheiro. Num primeiro momento Kant reafirma a tese de que a 
mentira não ofende o direito à verdade do assaltante, pois esse não tem direi
to algum a nos exigir a verdade, mas, se não cometemos uma injustiça mate
rialmente, a fazemos formalmente porque transgredimos um direito inequívo
co da humanidade. E com isso se conclui que não há um direito de mentir por 
necessidade; contudo, a vítima está autorizada a mentir ou justificada à men
tir em um único caso, quando aquele que exige a resposta de nossa parte fará 
um mau uso de nossa informação. Não há um direito de mentir por neces
sidade, assim como mais tarde, em 1797, Kant negará um direito de mentir 
por filantropia, mas há uma autorização para mentir em caso de necessidade. 
Alguns entenderam essa tese de 1784-85 da Filosofia Moral de Collins, 
confrontado com o opúsculo Sobre o Suposto Direito de Mentir por Filantro
pia como uma mudança de atitude de Kant. Porém o mais razoável é admitir 
que as respostas continuam sendo iguais, o que muda é a intenção, porque na 
lição de Collins Kant insiste antes e depois de enunciar a sua autorização a 
mentir por necessidade que ela não é possível como um direito. 

Depreende-se disso que Kant considera que não há exceções ao direito 
de veracidade nas declarações, nem por necessidade, nem por filantropia, 
mas que na Filosofia Moral de Collins ele dá o passo que não completou ao 
analisar o dilema de B. Constant, ou seja, resolve considerar, não só o 
aspecto ético-jurídico da categoricidade dos princípios morais, mas também a 
aplicação desses princípios a situações concretas. Por essa razão não há direi
to de mentir por necessidade, mas quando nos deparamos com um dilema 
moral, ao aplicar o princípio, constatamos que dois deveres nos obrigam, um 
diz que não devemos mentir, mas o outro diz que não podemos permitir que 
façam um mau uso de nossas declarações; este último tem a razão mais forte 
para obrigar e, consequentemente, estamos autorizados a mentir quando 
alguém for fazer um mau uso de nossa verdade. Esse também seria o caso no 
exemplo de B. Constant e, portanto, estamos autorizados a mentir ao assassi
no porque este perpetrará o crime a partir de nossa sinceridade. Além disso, 
esta exceção autoriza também o homem a omitir a resposta. A alternativa 
aberta por Roberto Aramayo se justifica, mas não pelos argumentos que ele 
propõe. Não temos um direito a eludir a resposta, pois é um dever incondi
cionado ser veraz sempre, mas estamos autorizados a manter silêncio sempre 
que nossa declaração vá ser usada imoral ou ilegalmente por outro. Kant 
deixa claro que se pode mentir ou omitir a verdade em caso de necessidade, 
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porém uma pessoa amante da verdade evitará sempre por-se em situações nas 
quais ela não tenha outra alternativa a não ser o caso de necessidade. Evi
dentemente que uma pessoa que em geral respeita a lei dificilmente se colo
cará em uma situação ineludível, pois não freqüentará os ambientes que pro
piciam um conflito entre deveres morais. A solução kantiana do dilema pro
posto por B. Constant fica assim inquestionavelmente esclarecida e pode 
lançar uma nova luz para a interpretação do famoso problema da condenação 
que Kant faz da desobediência civil. 

Rés um é 

KANT E T L E PRETENDI) DROIT D E MENTIR PAR PHILANTROP1E 

Dans cet essai, on analyse le célebre opuscule oü Kant, dans sa réponse à 
Benjamin Constant, refuse, commc ctant moralement et juridiquement indéfensable, Ic 
droit de mentir, même s'il est fondé sur des motivations philantropiques. 

Le caraetcre inacceplable du mensonge, si frequemment cité pour caraetcriser lc 
rigorismc éthique du philosophe de Königsberg, vient ici aborde en liaison avec 
d'autres topiques de la pensée éthique et politique de Kant, soit le concept d'impératif 
categoric]tie, soit le rcfus d'admcttre le droit de resistance. 
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A CIÊNCIA NA EDUCAÇÃO SEGUNDO JOHN D E W E Y 
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1, Introdução 

"E duvidoso que, fora de certas escolas paroquiais e possivelmente de 
algumas outras, se possa encontrar neste país uma única criança cuja vida 
escolar não se tenha tornado de algum modo mais feliz por John Dewey ter 
vivido."1 Um elogio como este, apresentado ainda durante a vida de Dewey, 
constitui um indício extremamente significativo da sua influência poderosa 
no domínio da educação, sobretudo no sistema educativo dos Estados Unidos. 

A vasta obra de Dewey encontra na educação uma das áreas privilegia
das de reflexão, uma reflexão que se estendeu desde o final do século XIX 
até ao fim da primeira metade do nosso século. Neste longo percurso, o 
momento crucial deu-se em 1916 com a publicação de Democracy and 
Education. Sobre este livro, o próprio Dewey afirmou ter sido aquele onde, 
durante muitos anos, a sua filosofia se apresentou no grau mais elevado de 
elaboração. Dewey desenvolveu aí uma concepção democrática de educação, 
opondo-se em muitos aspectos à prática educativa então dominante nos Esta
dos Unidos. Inscrita nessa prática, a educação reduzia-se a um processo de 
aprendizagem que visava exclusivamente a preparação do aluno para a vida 
futura. A criança era vista como um adulto em ponto pequeno, um adulto 
com uma natureza perversa, que como tal devia estar passivamente sujeito à 
autoridade do professor. Aprender não era mais do que treinar certas capaci
dades (entre as quais se destacava a da memorização) através de uma trans
missão de crenças em que a experiência prévia do aluno era ignorada.2 

1 William H. KILPATRICK, "Dewey's Influence on Education" em Paul SCHILPP e Lewis 
Edwin HAHN feds.), The Philosophy of John Dewey, 3a ed., Carbondalc, Southern Illinois 
University Press, 1989, p. 472. 

2 Em 1866, o ano em que Dewey começou a estudar, um funcionário poderoso do Estado de 
Nova Iorque exprimia nestes termos a opinião dominante: "A autoridade do professor, por 

Philosophica 12, Lisboa, 1998, pp. 129-144 
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Quando a influência de Dewey começou a fazer-se sentir, já outros se tinham 
insurgido contra este estado de coisas, mas esses primeiros esforços ressenti
ram-se da ausência de uma filosofia da educação suficientemente elaborada, 
capaz de justificar e regular as mudanças desejadas. Com Dewey, os norte¬
-americanos encontraram o líder do seu novo pensamento educativo, o líder 
capaz de corresponder às aspirações da sociedade democrática no domínio da 
educação. A influência de Dewey, embora não tenha sido significativa no 
continente europeu, estendeu-se muito para além do território dos Estados 
Unidos. Dewey visitou a Turquia e o México como conselheiro educativo, 
viveu na China durante três anos desempenhando funções semelhantes, viu 
as suas ideias viajarem para o Iraque e para a índia e, mesmo na URSS, a sua 
influência fez-se sentir até à ascensão de Estaline. 

Como explicar esta influência tão rápida e abrangente do pensamento 
filosófico de Dewey? Um dos elementos decisivos para essa explicação radi
ca na própria concepção de filosofia que estruturou a obra de Dewey. Mais 
do que um filósofo do pragmatismo norte-americano, Dewey foi, primaria
mente, um filósofo da experiência humana. A experiência moral, a experiên
cia religiosa, a experiência cognitiva, a experiência estética e, obviamente, a 
experiência educativa, ditaram as linhas fulcrais do seu programa de reflexão 
filosófica. Ao reflectir sobre cada um destes domínios da experiência huma
na, Dewey nunca teve em mente o indivíduo isolado, perspectivado a partir 
de uma interioridade supostamente pura, afastada da natureza e da cultura. 
Enquanto filósofo da experiência humana, Dewey reteve do pensamento 
hegeliano, que o influenciou muitíssimo nos primeiros anos da sua actividade 
filosófica, a rejeição dessa abstracção que é o indivíduo isolado. A experiên
cia humana tem de ser compreendida como o resultado de uma vida em 
comum, uma vida que emergiu do mundo natural na continuidade evolutiva3, 
e que continua a evoluir já a um nível cultural, onde todas as formas de expe
riência adquirem significados (meanings) em virtude do uso que os objectos, 
as acções e os acontecimentos encontram em cada sociedade.4 

ser absoluta, deve ser imperativa, e não deliberativa ou demonstrativa. As suas exigências e 
decisões, quer se apresentem sob a forma de pedidos ou de ordens, não devem ser colocadas 
em questão. Tudo o que ele decide c declara como lei deve ser aceite simplesmente como 
certo per se, porque o professor, enquanto tal, é quem manda." Citado a partir de William 
H. Kiipatrick, Op. Cit, p. 449. 

Darwin, que publicou a Origem das Espécies no ano em que Dewey nasceu, foi uma das 
influencias principais na sua metafísica naturalista. 
Devemos notai' que a teoria do significado como uso, associada sobretudo ao Wittgenstein 
das Investigações, encontra-se já bastante desenvolvida no pensamento de Dewey. Nos 
primeiros capítulos de Democracy and Education, por exemplo, essa concepção de signifi
cado está presente de uma forma muito clara. 
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Levanta-se neste momento uma questão oportuna. Dado o leque extre
mamente abrangente dos interesses filosóficos de Dewey, poderemos dizer 
que na sua obra assistimos à elaboração de um sistema! A resposta depende 
de uma forma decisiva daquilo que decidamos entender por "sistema". Se 
tivermos em mente uma concepção axiomática de sistema, segundo a qual 
um sistema se apresenta como um conjunto de proposições fortemente hie
rarquizadas, fundadas num pequeno conjunto de princípios básicos, podemos 
dizer que Dewey não é, nem nunca procurou ser, um filósofo sistemático. 
Dewey, enquanto filósofo da experiência humana, não privilegiou qualquer 
forma de experiência, não perseguiu qualquer tipo de reducionismo em que 
se pretendesse demonstrar o primado de um certo tipo de experiência, fosse 
ela estética, religiosa ou cognitiva. Mais do que estabelecer prioridades ou 
relações de redução, Dewey procurou discernir relações interessantes entre as 
diversas formas da experiência humana, pensando e repensando cada uma 
delas atendendo à sua reciprocidade. Sendo assim, se faz sentido falar de um 
sistema na obra de Dewey, esse é, sem dúvida, um sistema organicamente 
estruturado, onde a mútua dependência dos seus diversos elementos prevale
ce sobre a procura de qualquer tipo de hierarquização. No entanto, ainda 
assim podemos sustentar que a experiência educativa ocupa um lugar muito 
especial no pensamento de Dewey, o que não significa que alguma vez este
jamos perante a pretensão de demonstrar que a educação é a forma básica, 
última ou fundamental da experiência humana. Este assunto será abordado já 
no próximo parágrafo. De seguida, continuaremos a encaminhar-nos para o 
tema do conhecimento científico na educação, que intitula este texto, ofere
cendo o enquadramento que a abordagem a esse tema exige. A concepção 
democrática da educação, em especial, mostra-se necessária para que depois 
possamos compreender a importância e a função que Dewey atribui à ciência 
na educação. 

2. Filosofia e Educação 

"Se uma teoria não tem consequências no esforço educativo, ela tem de 
ser artificial. O ponto de vista educativo permite-nos discernir os problemas 
filosóficos onde eles surgem e persistem, onde eles estão em casa, onde a 
aceitação e a rejeição têm consequências práticas."5 Já em 1916, em 
Democracy and Education, era nestes termos que Dewey colocava a relação 
entre filosofia e educação. Sobressai aqui o seu pragmatismo, pelo qual os 
problemas filosóficos que não têm consequências práticas são relegados para 

5 John DEWEY, Democracy and Education: The Middle Works of John Dewey 1899-1924: 
Vol. 9, Carbondalc, Southern Illinois University Press, 1985, p. 338. 
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a esfera dos pseudo-problemas, dos problemas "artificiais". Para Dewey, o 
pensamento filosófico relativo à educação não consiste numa mera reflexão 
sobre a educação, numa simples aplicação de teorias filosóficas a mais um 
domínio da experiência humana. Segundo Dewey, o valor de qualquer filoso
fia só pode ser apreciado em virtude das suas consequências relevantes para a 
prática educativa, porque só aí os problemas filosóficos se encontram "em 
casa", se encontram no lugar onde se deve decidir a sua pertinência e se 
devem testar as diversas possibilidades de resposta. Não basta pensar a edu
cação filosoficamente; é sobretudo necessário pensar a filosofia educativa
mente, conceber a educação como o laboratório decisivo das ideias filosó
ficas. 

Catorze anos depois, Dewey voltou a abordar este tema num artigo que 
lhe foi exclusivamente devotado, privilegiando desta vez uma perspectiva 
histórica. Nesse artigo, Dewey começa por fazer notar que, depois de o estu
do da natureza ter dominado o pensamento grego durante um certo período 
de tempo, com Sócrates o estudo do homem tomou-se prioritário. Com esta 
viragem assistiu-se a um interesse crescente peias possibilidades da educa
ção, e o pensamento filosófico cruzou-se com a prática educativa através de 
uma das grandes questões que a humanidade colocou a si própria: Poderá a 
virtude ser ensinada? Com esta questão, onde o termo "virtude" está longe de 
se reduzir ao alcance exclusivamente moral que geralmente se lhe atribui, o 
problema das possibilidades e dos limites da educação foi apresentado na sua 
máxima radicalidade. Admitia-se que era possível transmitir certos conheci
mentos e treinar certas aptidões, mas quando se perguntou se a virtude podia 
ser ensinada colocou-se sobretudo o problema de determinar se, através da 
educação, a vida do homem se pode encaminhar para a excelência própria de 
uma existência em comunidade. Neste sentido amplo de educação, perguntai-
se a educação é possível significa: "Será possível aplicar a inteligência inten
cional e sistematicamente à regulação da vida? Terá a natureza humana a 
capacidade de ser conduzida por caminhos determinados para qualquer reali
zação segura de todas as suas capacidades desejáveis? Existirão homens 
suficientemente sábios para educar? Existirão fins e princípios de que estes 
possam depender ao tentar controlar o desenvolvimento dos outros?"6 

Segundo Dewey, foi a partir desta constelação de problemas que se desen
volveram os problemas clássicos da filosofia, porque, para determinar as 
condições de possibilidade e os limites da educação, há que investigar, entre 
muitos outros assuntos, a natureza do conhecimento, da verdade, do corpo na 
sua relação com a mente e do indivíduo na sua relação com a sociedade. Na 

& John DEWEY, "Philosophy and Education" em John Dewey: The Later Works 1925-1953: 
Vol. 5 1929-1930, Carbondale, Southern Illinois University Press, 1988, p. 290. 
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Grécia de Sócrates e de Platão, emergiu uma situação que não perdurou: "A 
filosofia e a educação estavam organicamente vinculadas."7 Quando esse 
vínculo enfraqueceu, a filosofia afastou-se da própria experiência humana, e 
a educação acabou mesmo por ficar reduzida a uma simples aprendizagem 
rotineira, destituída de fundamentos intelectuais. Dewey, embora denuncie 
um certo pessimismo a este respeito, defende que há razões para acreditar 
que no século XX se podem reatar os laços entre a filosofia e a educação: 

• "Ainda temos que suscitar o problema de determinar se a educação é 
possível e, caso o seja, como é ela possível, porque a educação é ainda a for
mação do carácter intelectual, moral e estético, e não apenas o treino de apti
dões (skills) e a transmissão de informação. (...) Estou bastante certo de que 
este é um problema para a filosofia considerar, e de que a educação coloca 
questões à filosofia que desafiam todos os seus recursos e testam todas as 
suas teorias."8 A própria filosofia de Dewey não se furta a esta situação. 
Vejamos como ela se desenvolve no que diz respeito à própria experiência 
educativa. 

3. Educação e Sociedade 

Em Democracy and Education, Dewey assume claramente um ponto de 
vista naturalista, começando por apresentar a educação como uma neces
sidade da vida. A vida é essencialmente um processo que se renova a si 
mesmo, o que, ao nível da vida puramente biológica ou fisiológica, se traduz 
na nutrição e na reprodução. No entanto, a vida não se detém nesse nível. Se, 
por exemplo, encontrássemos um livro sobre a vida de Dewey, não estaría
mos à espera de encontrar nele um tratado sobre a fisiologia do filósofo, pois 
a vida de um ser humano refere-se sobretudo à sua experiência vivida em 
sociedade. A esse nível, o processo de auto-renovação próprio da vida reali
za-se através da educação. Desde o início do seu livro, Dewey compromete¬
-se assim com um conceito bastante vasto de educação, no qual a experiência 
educativa é identificada com um processo onde se partilham diversas formas 
de experiência, onde os mais experientes fazem com que os menos experien
tes partilhem a experiência que caracteriza a sua vida social. A escolarização 
é apenas uma das formas que o processo educativo pode assumir. 

A educação tem assim uma função social. Como concebe Dewey essa 
função? Enquanto processo social, a educação decorre sempre através de um 
ambiente intermediário e, por esse motivo, não devemos cair no erro fre
quente de conceber a educação como uma transmissão directa de crenças, 

7 John DEWEY, "Philosophy and Education", p. 292. 
8 John DEWEY, "Philosophy and Education", p. 297. 
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emoções e conhecimentos dos mais velhos para os mais novos. A educação 
decorre através de um ambiente social, caracterizado por todas as actividades 
que num grupo são realizadas pelos seus membros, e esse ambiente torna-se 
educativo quando um indivíduo se integra numa actividade associada. Nesse 
processo de integração, logo que o indivíduo adquire a atitude emotiva do 
grupo, logo que as suas ideias e crenças se começam a assemelhar às dos 
outros elementos do grupo, ele sentirá o sucesso dos outros como um sucesso 
seu, e o fracasso dos outros como um fracasso seu. O indivíduo educa-se ao 
participar em actividades conjuntas, em experiências partilhadas, compreen
dendo o significado das coisas, das palavras e dos actos ao compreender o 
uso que lhes é dado pelo grupo, A estreita conexão entre uso e significado, já 
aqui mencionada, é formulada por Dewey nos seguintes termos: "o som c-h-
-a-p-é-u adquire significado precisamente da mesma maneira que a coisa 
"chapéu", isto é, ao ser usado de uma certa maneira. E os dois adquirem o 
mesmo significado na criança e no adulto por serem usados por ambos numa 
experiência comum. A garantia da mesma maneira uso encontra-se no facto 
de que a coisa e o som são primeiramente utilizados numa actividade con
junta."9 

Nas sociedades mais simples, o processo educativo, tal como acabámos 
de o descrever, decorre exclusivamente através da participação directa nas 
actividades do grupo. No entanto, à medida que as sociedades se tomam cada 
vez mais complexas, surge inevitavelmente a necessidade de criar um 
ambiente especificamente educativo, um ambiente concebido com a intenção 
explícita de educar. Nasce então a educação formal, a educação que se con
cretiza nas escolas, e com ela nasce também o perigo de uma ruptura entre 
dois níveis de experiência: a experiência adquirida na escola e a experiência 
adquirida em modos mais directos de associação. Como veremos, esta sepa
ração entre o ensino formal e a vida social costuma estar presente de uma 
forma bastante clara no ensino da ciência. No entanto, embora o ensino for
mal envolva necessariamente certos riscos, a sua existência é imprescindível 
nas sociedades mais complexas. Enquanto ambiente intencionalmente edu
cativo, a escola toma possível uma simplificação do ambiente social mais 
vasto, selecciona os elementos considerados relevantes desse ambiente, e 
permite que cada indivíduo possa coordenar as influências dos diversos 
ambientes sociais em que participa. No entanto, para que a escola seja eficaz 
a todos estes níveis, o perigo de uma ruptura com a vida social deve ser 
minimizado através da criação de oportunidades para actividades conjuntas, 
vinculadas ao ambiente social mais vasto, nas quais os indivíduos que estão a 
ser educados possam participar. 

9 John DEWEY, Democracy andíiducation, p. 19. 
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Um outro aspecto do pensamento educativo de Dewey deve ser aqui 
mencionado: a concepção de educação como crescimento. Também aqui, 
Dewey apela ao seu naturalismo de carácter evolucionista, fazendo notar que 
o crescimento, uma das características essenciais da vida, é um processo 
indefinidamente em aberto que não tem qualquer outro fim para além de si 
mesmo. Deste modo, a educação como crescimento é concebida como um 
processo que não persegue qualquer objectivo final. Esta concepção opõe-se, 
sobretudo, à ideia de que a educação é uma preparação para a vida futura. 
Dewey, ao rejeitar essa concepção radicalmente teleológica, sustenta que a 
educação consiste numa reconstrução contínua e progressiva da experiência 
que não se subordina a objectivos finais. A esta luz, a educação escolar tem 
valor na medida em que cria o desejo para esse crescimento contínuo e pro
porciona os meios para tomar esse desejo efectivo. Como veremos, é nas 
sociedades democráticas, as mais apropriadas para uma reconstrução aberta e 
contínua da experiência, que estão reunidas as condições favoráveis para uma 
melhor educação. 

4. Educação e Democracia 

"Afirmar que a educação é uma função social, que assegura a orientação 
e desenvolvimento dos imaturos através da sua participação na vida do grupo 
a que pertencem, é afirmar, na verdade, que a educação irá variar em função 
da qualidade de vida que prevalece no grupo."10 A partir desta posição, 
Dewey enfrenta a necessidade de desenvolver a sua filosofia da educação ao 
eleger um determinado tipo de organização social como horizonte central de 
referência, porque, a partir de um certo ponto, deixa de fazer sentido pensar a 
educação em termos socialmente abstractos. A escolha de Dewey foi clara: 
há que pensar uma concepção democrática de educação. Mas como entende 
Dewey a democracia? E a que se deve a sua preferência pela democracia, se é 
que essa preferência não foi inteiramente arbitrária? Respondamos a uma 
questão de cada vez. 

"Uma democracia é mais do que uma forma de governo; ela é prima
riamente um modo de vida associada, de experiência conjuntamente comuni
cada."1 1 Em Democracy and Education, é assim que Dewey se afasta de uma 
concepção demasiado restrita de democracia. No entanto, nessa obra não 
encontramos indicações suficientemente explícitas sobre a concepção de 
democracia aceite por Dewey, embora um dos aspectos nela mencionados 
deva aqui ser referido: uma sociedade democrática é aquela que, para além de 

1 0 John DEWEY, Democracy and Education, p. 87. 
1 1 John DEWEY, Democracy and Education, p. 93. 
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mudar, tem um ideal e métodos de mudança, e não pretende atingir simples
mente a perpetuação dos seus costumes. Para complementarmos esta caracte
rização, podemos seguir de perto a abordagem de John Childs, apresentada 
no volume da "Library of the Living Philosophers", que Dewey não contes
tou. 1 2 Segundo Childs, na opinião de Dewey a democracia corresponde pri
mariamente a um empenhamento em conduzir os assuntos sociais sobre uma 
base ética, caracterizada pela tentativa de proporcionar a todos uma qualidade 
elevada de experiência material e cultural. Sendo assim, cada indivíduo é 
considerado como alguém que, na sua singularidade, tem valor intrínseco. 
Dada esta afirmação da dignidade moral dos indivíduos, numa democracia 
genuína são as instituições que estão ao serviço dos indivíduos, e não o con
trário. Devem-se assim valorizar as diferenças individuais, proporcionando-se 
as condições favoráveis à livre associação entre indivíduos. Numa tal atmos
fera de pluralidade, em que o poder se encontra distribuído e descentralizado, 
há que encontrar métodos alternativos para a resolução de conflitos. A 
importância da educação nas democracias vincula-se sobretudo a esta neces
sidade das sociedades democráticas. Segundo Dewey, nas democracias 
regista-se uma preocupação invulgar com a educação não só porque estas 
precisam de um eleitorado educado, mas, fundamentalmente, porque a sobre
vivência pacífica de uma sociedade democrática pressupõe a existência de 
cidadãos capazes de acompanhar e de se adaptar às mudanças sociais que o 
livre contacto entre grupos e pessoas suscita. 

Independentemente da caracterização ética da democracia acima apre
sentada, como justifica Dewey a sua preferência por uma concepção demo
crática de educação? A este respeito, Dewey começa por salientar que "a 
sociedade é uma palavra, mas muitas coisas".13 As pessoas associam-se de 
múltiplas maneiras com todos os tipos de propósitos. Cada indivíduo faz 
paite de diversos grupos sociais, e cada grupo social oferece um ambiente 
onde decorre um certo tipo de educação. No entanto, o valor desse tipo de 
educação varia muito, e esse valor depende sobretudo dos hábitos e dos 
objectivos do grupo em questão. Mas depende como! Para responder a esta 
questão, Dewey sustenta, por um lado, que um grupo social é tanto melhor 
quanto maior for o número e a diversidade dos objectivos que os seus mem
bros partilham e, por outro lado, que um grupo social é tanto melhor quanto 
maiores e mais diversificadas forem as relações que mantém com outros gru
pos sociais. Fazendo uso destes dois critérios, Dewey compara dois grupos 
sociais: um bando de ladrões e uma família. Enquanto que um bando de 

' 2 Ver John CHILDS, "The Educational Philosophy of John Dewey" em Paul SCHILPP c 
Lewis Edwin HAHN (eds.). The Philosophy of John Dewey, 3 a ed., Carbondalc, Southern 
Illinois University Press, 1989, pp. 419-43. 

1 3 John DEWEY, Democracy and Education, p. 87. 
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ladrões persegue objectivos muito específicos e reduz ao mínimo o seu con
tacto com outros grupos sociais, numa família os objectivos partilhados pelos 
seus membros são muito mais diversificados e, para além disso, regista-se a 
existência de relações muito mais abertas e intensas com outros grupos 
sociais. Por estas razões, a educação proporcionada por um bando de ladrões 
é muito parcial e distorcida, enquanto que a educação que decorre num 
ambiente tipicamente familiar toma possível uma experiência educativa 
muito mais ampla e enriquecedora. Aplicando estes mesmos critérios a um 
grupo social muito mais abrangente, como o Estado, podemos verificar a 
superioridade da educação que decorre num ambiente democrático. Numa 
democracia, sobretudo como resultado da distribuição de poder, os objectivos 
sociais são amplamente partilhados e, para além disso, o carácter livre e 
aberto das relações sociais, favoráveis à livre associação entre indivíduos, 
permite uma maior diversificação e intensificação das relações que ocorrem 
entre os múltiplos grupos sociais. Dewey justifica nestas linhas a sua prefe
rência por um ideal democrático de educação. Que lugar ocupa o conheci
mento científico nesse ideal? E este o problema que a partir de agora vamos 
considerar. 

5. A Ciência segundo Dewey 

"Obviamente, a ciência não é apenas conhecimento, mas o conheci
mento no seu melhor, o conhecimento na sua forma mais segura e testada. 
Deste modo, o que diferencia educacionalmente o seu valor é precisamente a 
sua qualidade superior. A não ser que a ciência seja ensinada de modo a que 
os estudantes compreendam o que lhe dá a sua superioridade, algo fica perdi
do."1 4 Embora Dewey não defenda qualquer forma de cientismo, a afirmação 
da superioridade cognitiva da ciência é uma constante na sua obra. A superio
ridade moral da democracia e a superioridade cognitiva da ciência estão, 
aliás, estreitamente vinculadas. Não foi por acaso, defende Dewey, que o 
surgimento dos ideais democráticos decorreu a pai' da evolução da ciência 
moderna. Em ambos os domínios o método experimental ocupou e ocupa um 
lugar significativo. Se isso é evidente no domínio da ciência, pode já não o 
parecer tanto no caso das democracias, mas a este respeito não podemos 
ignorar a disposição das democracias para experimentar e testar continua
mente soluções novas para a resolução dos problemas sociais. Sobre a supe
rioridade do ideal democrático, a posição de Dewey já foi aqui esclarecida, 
mas a que se deve a afirmação da superioridade da ciência? "A ciência", diz-

4 John DEWEY, "Method in Science Teaching" em Essays in Philosophy and Education 
1916-1917: The Middle Works of John Dewey 1899-1924: Vol. 10, Carbondale, Southern 
Illinois University Press, 1985, p. 130. 



138 Pedro Galvão 

-nos Dewey, "significa a compreensão das implicações lógicas de qualquer 
conhecimento."15 Enquanto resultado de métodos de observação, reflexão e 
contrastação empírica, a ciência permite-nos detectar os erros das nossas 
crenças correntes, permite-nos obter a forma mais segura de conhecimento 
humano e, o que é ainda mais importante, permite-nos compreender as rela
ções de dependência que estruturam a realidade através de sistemas de ver
dades em que cada proposição ocupa um lugar bem definido. Dewey, embora 
valorize estes aspectos do conhecimento científico, acaba por conceder mais 
atenção ao método científico. 

"A ciência", declara Dewey, "é um instrumento, um método, um con
junto de técnicas. Embora ela seja um fim para os investigadores que nela 
estão envolvidos, num amplo sentido humano ela é um meio, um instrumen
to." 1 6 Mas terá a ciência esse "amplo sentido humano"? Durante séculos, a 
relevância humana das ciências naturais foi questionada. Ao "naturalismo" 
opôs-se frequentemente o "humanismo". Como se situa Dewey perante esta 
velha polémica? Ao abordar este tema, Dewey começa por fazer notar que, à 
oposição entre os estudos humanísticos e os estudos naturalistas, subjaz um 
dualismo entre o homem e a natureza. Na antiguidade grega, esse dualismo 
parece não ter estado presente de uma forma significativa. Na República, por 
exemplo, Platão propôs um currículo em que os estudos naturalistas ocupa
vam um lugar importantíssimo, mas esses estudos estavam ao serviço dos 
interesses da vida humana. Este é um exemplo que Dewey considera como 
representativo do pensamento grego, que neste aspecto difere tanto da cultura 
romana como da cultura medieval, onde as humanidades acabaram por se 
impor, e o estudo da natureza foi substituído pelo conhecimento dependente 
da autoridade. No despontar das ciências naturais, embora de início tenha 
estado presente de forma bem clara a intenção de colocar o conhecimento da 
natureza ao serviço da humanidade, essa intenção acabou por não se concre
tizar. As ciências naturais, concebidas simplesmente como um conjunto de 
informação técnica sobre o mundo físico, foram afastadas das humanidades, 
que consistiam sobretudo em estudos literários, indiferentes à procura de uma 
compreensão científica do homem. Segundo Dewey, há que superar esta 
cisão entre os dois tipos de estudos, pois ela baseia-se no pressuposto metafí
sico de uma separação entre o homem e a natureza, um pressuposto que o 
darwinismo derrubou, mostrando que o homem surgiu na continuidade da 
evolução natural. As ciências naturais devem ocupar o seu devido lugar, 
colocando-se ao serviço da humanidade no seu todo, e os estudos sobre o 

1 5 John DEWEY, Democracy and Education, p. 227. 
1 6 John DEWEY, "Science and Society [Address]" cm John Dewey: The Later Works 1925¬

-1953: Vol 6 1931-1932, Carbondalc, Southern Illinois University Press, 1989, p. 54. 
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homem devem cada vez mais aspirar à cientificidade. Para que se possa 
concretizar uma tal complementaridade, a geografia e a história têm um papel 
importante a desempenhar, pois são elas que estabelecem o elo de ligação 
entre o homem e a natureza. Tendo em mente toda esta concepção de ciência, 
Dewey procura então o lugar adequado da ciência na educação. 

6. A Ciência como Método 

"O objectivo do ensino da ciência é o de nos fazer perceber o que cons
titui o uso mais efectivo da mente, da inteligência; é o de nos dar um sentido 
prático da natureza real do conhecimento, do verdadeiro conhecimento 
enquanto algo que se distingue da adivinhação, da opinião e da crença dog
mática."1 7 Que importância social e educativa tem este objectivo? Esta ques
tão será abordada um pouco mais adiante. Por agora, devemos centrar a nossa 
atenção numa outra questão que a precede logicamente: para que esse objec
tivo possa ser atingido, como se deve ensinar ciência? Já seis anos antes da 
publicação de Democracy and Education, Dewey confrontava-se seriamente 
com este problema, avançando algumas críticas decisivas à forma de ensinar 
ciência que então prevalecia e que, infelizmente, continua a prevalecer ainda 
hoje. Dewey distinguiu claramente duas abordagens ao ensino da ciência. Na 
abordagem dominante, entende-se que a ciência deve ser ensinada como uma 
matéria (subject-matter); na abordagem proposta por Dewey, entende-se que 
a ciência deve ser ensinada sobretudo como um método. Vejamos o que sepa
ra estas duas abordagens. 

A ciência pode ser perspectivada de dois pontos de vista: como um 
resultado ou como um processo. Geralmente, quando falamos de ciência ou 
de conhecimento científico, estamos a adoptar o primeiro ponto de vista, 
estamos a referir-nos ao conhecimento científico já elaborado e apresentado 
na sua forma final, já estruturado segundo uma ordem puramente lógica. No 
entanto, podemos também falar de ciência ao termos em mente todo o con
junto de procedimentos metodológicos que conduziram a esse resultado final. 
Deste ponto de vista, a ordem psicológica pela qual se atingiu o conheci
mento científico sobrepõe-se à ordem lógica que esse conhecimento apre
senta no seu momento de elaboração conclusivo. Que importância tem esta 
distinção para os problemas da ciência na educação? Quase que podemos que 
tem toda a importância, porque o ensino científico prevalecente apoiava-se e 
continua a apoiar-se na adopção exclusiva do primeiro ponto de vista. Dewey 
descreve este estado de coisas nos seguintes termos: 

1 7 John DEWEY, "Method in Science Teaching", p. 130. 
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"Os alunos começam o seu estudo da ciência com textos onde a matéria 
se encontra organizada em tópicos que seguem a ordem do especialista. Os 
conceitos técnicos, com as suas definições, são introduzidos logo no início. 
As leis são introduzidas logo muito cedo, quando muito com algumas indica
ções sobre o modo como se chegou até a elas. Os alunos aprendem uma 
"ciência" em vez de aprenderem a maneira científica de abordar a matéria 
familiar da experiência corrente."18 Quando se adopta exclusivamente a pers
pectiva da ciência como resultado, quando se pretende ensinar a ciência 
como uma simples matéria, todo o ensino parte do ponto de vista do especia
lista universitário. O ensino torna-se indiferente ao ponto de vista do aluno, 
às suas experiências prévias, ao ambiente em que cresceu e continua a cres
cer. Instala-se a ruptura entre a escola e a vida social. Todo o ensino da ciên
cia pré-universitário, estando estruturado a partir do ponto de vista do espe
cialista, acaba simplesmente por reproduzir esse ponto de vista de uma forma 
tanto mais simplificada quanto mais o aluno estiver afastado do nível univer
sitário. No entanto, um aluno que esteja sujeito a esse tipo de aprendizagem 
acaba por não compreender o significado daquilo que aprende porque, dessa 
maneira, ""conhecer" as definições, regras, fórmulas, etc, é como conhecer 
os nomes das partes de uma máquina sem saber o que elas fazem."19 Os 
defensores deste tipo de ensino, ao preferirem oferecer aos alunos um "pro
duto" já elaborado, podem pensar que desse modo estão a fazer com que os 
alunos não desperdicem tempo, tentando compreender e "reviver" o processo 
demorado e complexo pelo qual os investigadores atingiram esse "produto". 
Segundo Dewey, esta atitude é profundamente errada: 

"Tanto na ordem do tempo como na da importância, a ciência como 
método precede a ciência como matéria. O conhecimento sistematizado só é 
ciência devido ao cuidado e persistência com que foi procurado, seleccionado e 
organizado."20 Que a ciência como método preceda no tempo a ciência como 
matéria parece uma afirmação indisputável, mas em que sentido sustenta 
Dewey que essa mesma ordem de preferência se mantém ao nível da 
importância?Porque devemos privilegiar a ciência como método? Porque só o 
ensino da ciência como método permite educar cientificamente, isto é, permite 
ir para além de uma simples transmissão directa de conhecimentos, permite aos 
alunos a compreensão efectiva daquilo que possibilita a superioridade cognitiva 
da ciência e, acima de tudo, permite o domínio daquele que, segundo Dewey, é 
o melhor método para enfrentar todo o tipo de problemas. O ensino da ciência 

1 8 John DEWEY, Democracy and Education, p. 228. 
1 9 John DEWEY, Democracy and Education, p. 231. 
- 1 1 John DEWEY, "Science as a Subject-Matter and has a Method" em Haw We Think and 

Selected Essays 1910-1911: The Middle Works of John Dewey 1899-1924: Vol. 6, 
Carbondalc, Southern Illinois University Press, 1985, p. 75. 
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concebida sobrenado como um método, na medida em que se destina a 
desenvolver e orientar certas disposições intelectuais, deve-se iniciar logo no 
início da escolarização, logo no momento em que as capacidades psicológicas 
da criança ainda estão em plena formação. Mais do que aprender "ciência", 
interessa aprender a pensar e a agir cientificamente, e essa educação científica 
deve partir da experiência prévia do aluno e do ambiente em que este cresce. 
Para esse efeito, os manuais não bastam, e mesmo as actividades laboratoriais, 
embora sejam um passo importante na direcção correcta, não são suficientes. 
Devem-se seguir outras estratégias. O ensino da ciência a crianças que habitam 
um meio rural, por exemplo, deve ser diferente, pelo menos a um nível básico, 
do ensino da ciência a crianças que estão a crescer numa área industrial. A 
ciência, concebida e ensinada como uma simples matéria, em vez de proporcio
nar ao aluno uma reconstrução contínua da sua experiência, apresenta-lhe um 
mundo falsamente compaitimentado em blocos disciplinares. O aluno "esque
ce-se de que não há qualquer matéria em existência que seja física, química ou 
botânica, mas que certas matérias correntes só se tomam físicas, químicas ou 
botânicas quando certas questões são suscitadas, e quando são sujeitas a certos 
modos de investigação."21 

Regressando à oposição entre as atitudes humanista e naturalista, podemos 
agora acrescentar um elemento novo bastante significativo. Se a ciência for 
ensinada como uma simples matéria, teremos bons motivos para aceitar que o 
currículo humanista é muito mais importante para os assuntos humanos do que 
o currículo naturalista. No entanto, se a ciência for ensinada como um método, 
se acima de tudo se pretendei" ensinar a pensar e a agir cientificamente, 
poderemos defender que o ensino da ciência é relevante para os assuntos 
humanos na medida em que a maneira científica de pensar for adequada para a 
resolução dos problemas humanos. Este foi o caminho seguido por Dewey. 

7. A Importância de uma Educação Científica 

"O maior problema que a civilização enfrenta hoje, aquele que quase 
podemos considerar como o único problema último, é o do uso que a huma
nidade deve fazer da instrumental idade da ciência e das técnicas que com ela 
se relacionam — e a ciência é de longe o instrumento mais poderoso para o 
bem e para o mal que a humanidade jamais conheceu."22 O progresso cientí
fico e tecnológico, sustenta Dewey, veio colocar deste modo o maior desafio 
moral à humanidade. Com o desenvolvimento do conhecimento científico, 
cumpriu-se a profecia de Bacon, e a capacidade do homem para controlar a 

2 1 John DEWEY, "Method in Science Teaching", p. 134, 
2 2 John DEWEY, "Science and Society [Address]", p. 50. 
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natureza viu-se imensamente aumentada. No entanto, a verdade é que a ciên
cia tem sido utilizada sobretudo para promover interesses e valores pré-
-científicos e, segundo Dewey, é aí que surge o grande problema da nossa 
civilização: "a ciência tem feito pouco para mudar as crenças e atitudes 
fundamentais do homem em questões sociais."23 A humanidade tem-se esfor
çado por utilizar a ciência para servir os seus propósitos de sempre, mas tem¬
-se esforçado pouco por pensar cientificamente, por organizar e controlar as 
relações humanas de uma maneira científica. Como excepção a esta regra, 
Dewey aponta o planeamento económico então desenvolvido na URSS, mas 
faz notar que este facto não deve fazer-nos pensar que nas sociedades demo
cráticas um uso análogo da ciência é impossível ou indesejável, porque "a 
opção última não é entre o individualismo e o socialismo, entre o capitalismo 
e o comunismo, mas entre o pensamento indisciplinado e a acção confusa, e a 
acção e o planeamento científicos."24 

Segundo Dewey, vivemos numa sociedade onde a influência do conhe
cimento científico provoca mudanças a um ritmo cada vez mais acelerado, 
mas onde ainda estamos longe de uma mentalidade verdadeiramente científi
ca. Esta, diz-nos Dewey, é a contradição mais perigosa do mundo contempo
râneo. As suas palavras a este respeito são bastante elucidativas e, se pensar
mos que foram proferidas muito antes da Segunda Guerra Mundial, constata
remos que contêm algo de profético: "Não podemos continuar a contradição 
de um mundo onde os efeitos externos são planeados e controlados, enquanto 
que as atitudes mentais daqueles que usam essas consequências externas são 
deixadas fora de controlo."25 

Para que esta contradição possa ser superada, há que promover uma 
educação científica convenientemente humanizada, capaz de estender a apli
cação do método científico a áreas onde este tem sido ignorado. O desenvol
vimento científico, afirma Dewey, exige um esforço adaptativo dos nossos 
hábitos mentais e, para que esse esforço possa ser bem sucedido, uma educa
ção genuinamente científica mostra-se indispensável. 

8. Conclusão 

A posição de Dewey quanto à importância de uma educação cientifica
mente estruturada, embora contenha aspectos esclarecedores e estimulantes, 
deixa algumas questões sérias em aberto. Não é difícil admitir, como Dewey, 
que as nossas atitudes e hábitos mentais, que os nossos valores e interesses, 

2 3 John DEWEY, "Science and Society [Address]", p. 50. 
24 John DEWEY, "Science and Society [Address]", p. 51. 
25 John DEWEY, "Science and Society [Address]", p. 52. 
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nem sempre se harmonizam com as mudanças produzidas pelo desenvolvimen
to científico e tecnológico. No entanto, Dewey pretende ir mais longe quando 
aponta esta "contradição" fundamental da civilização contemporânea, e sugere 
que a superação deste estado de coisas requer uma viragem para uma mentali
dade científica, uma viragem onde a educação desempenha um papel crucial. 
Mas o que significa aqui uma "mentalidade científica"? Como pode a ciência 
dar origem a novos valores? Como pode a ciência suscitar novos interesses e 
objectivos fundamentais? Estas questões tornam-se verdadeiramente enigmá
ticas se, como Dewey, privilegiarmos o aspecto metodológico da ciência. Pode
mos aceitai' que com a ciência temos a oportunidade de pensar de uma nova 
forma, podemos aceitar que a forma científica de pensar deve ter um lugar 
importante na educação, podemos até aceitar que essa forma de pensamento é 
indispensável para a resolução eficaz dos problemas sociais, mas tudo isto nada 
nos diz sobre a criação de novos valores e objectivos. Dewey, neste ponto, 
arrisca-se a ter ignorado certos limites do conhecimento científico. 

Uma última questão: em que medida a posição de Dewey sobre o ensino 
da ciência pode ser aplicada ao ensino da filosofia? A própria filosofia deverá 
ser ensinada primariamente como uma matéria ou como um método? Se acei
tarmos as críticas e propostas que Dewey apresentou a este respeito, julgo que 
as poderemos aplicar ao caso do ensino da filosofia sem grandes sobressaltos, 
desde que saibamos captar a especificidade do método filosófico que, mais do 
que na experimentação, baseia-se na argumentação puramente racional. 

Abstract 

DEWEY ON SCIENCE IN EDUCATION 

Education plays a very special role in Dewey's system of thought. And 
according to Dewey, science, being knowledge at its best, has an unsurpassable 
educational value wich every genuine democracy must lake seriously. Here I try to 
show how and why Dewey deveioped this point of view. I start by considering how, in 
Dewey's system, education is seen as a form of experience deeply significant to 
philosophy. Then I try to stress the most interesting points concerning Dewey's view 
of education as a social process. This leds me to explain why Dewey thought that the 
best kind of education should occur in a democratic environment and what does he 
mean by that. A t this point it becomes possible (I hope) to effectively understand 
where Dewey saw the educational value of scientific knowledge and how, according 
to him, should that value be promoted. Since the superiority of scientific knowledge 
lies in its method, Dewey argued, science becomes deprived of all its educational 
value whenever is taught, as ususal, as a mere ready-made subject-matter. 
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Ie suppose que le Corps n'est autre chose qu'vne statué ou 
machine de terre, que Dieu forme tout exprés , pour la 
rendre la plus semblable à nous qu ' i l est possible. 

Descartes, Traité de Vhomme, 

1. A aporia cartesiana da Quinta Parte do Discurso do Método 

No final da Quinta Parte do Discurso do Método, o tema de Descartes 
não é já a experiência interna e a sua certeza. O seu tema - melhor seria 
dizer: o seu problema - está antes em saber de que modo algo como uma 
experiência interna e uma consciência podem ser supostas "por detrás" dos 
movimentos de um corpo animado. 

Dir-se-ia que o problema não é cartesiano ou que isso não é algo que, 
em Descartes, possa sequer soar como um problema. A Quarta Parte do Dis
curso mostrara a auto-evidência e indubitabilidade do je suis a partir da cons
ciência de pensar. Esse ser que para si mesmo dizia "eu" era sujeito dos 
"seus" pensamentos. Ele não poderia, portanto, ser corpóreo e material. 
Desse modo, que eu tivesse um corpo permanecia uma afirmação carecida de 
prova. Mas que eu, como substância pensante a distinguir do corpo, fosse ou 
existisse, isso era uma evidência primeira relativamente à qual toda a dúvida 
e ulterior demonstração seriam destituídas de sentido. 

No entanto, de certo modo esta mesma auto-evidência do je suis une 
chose pensante abriga já todo o problema. 

Philosophica 12, Lisboa, 1998, pp. 145-171 
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De facto, para quem é ela uma tal evidencia absolutamente constrange
dora? 

Certamente para aquele que pensa. Apenas para ele e porquanto pensa. 
Mas porque essa certeza é assim intransmissível e impartilhável, da substan
cia pensante não há uma mostração directa e pública, que a torne acessível e 
verificável por qualquer um. A limite, a auto-evidência do je mb une chose 
pensante é centrípeta e por isso mesmo ineficaz. Ela é dada a mim e apenas 
para mim. A "coisa" pensante só é na medida em que se aparece. Quem veri
fica e objecto verificado são, aqui, uma e a mesma coisa. Mas por isso 
mesmo, mais ninguém estará em condições de apreender essa "realidade" 
que cada um para si mesmo refere com a palavra "pensamento". Afirmar que 
o pensamento só a si mesmo aparece é, na realidade, afirmar que o pensa
mento permanece privado e inaparente. 

À experiência interna deve ser reconhecido, assim, um carácter global
mente alucinatório: indubitável e irrecusável quanto ao seu teor, ela é, porém, 
por definição, algo intestemunfiável por um outro. E na medida em que o 
mental apenas é porquanto assim se aparece, o sujeito dessa experiência sur
giria, aqui, como o lugar sem consistência de uma permanente auto-alucina-
ção, a menos que essa experiência e seu sujeito possam ainda, mediata e 
indirectamente, aparecer do ponto de vista de um outro. 

O aparecer do pensamento é a experiência inter-subjectiva. Mas, nela, 
outrem aparece primariamente como um corpo animado. A experiência inter-
-subjectiva está, por essa via, dependente da evidência cartesianamente 
segunda de um universo material. 

Eis o ponto onde a ordem das razões cartesiana como que balança e 
quase sc inflecte. Por um lado, a awto-evidência de uma chose pensante é 
primária e independente da existência de um mundo material. Por outro, 
como essa mesma evidência só fica inter-subjec ti vãmente acessível pela 
mediação da corporeidade, parece que a afirmação dessa chose pensante só 
se torna uma verdade disponível e compartilhável pela mediação da corpo
reidade e pela suposição suplementar de que certos corpos animados não se 
esgotam na materialidade, mas exprimem no seu comportamento uma reali
dade de ordem incorpórea e imaterial. 

Conduzidos a este ponto, chegamos também à situação cartesiana do 
final da Quinta Parte do Discurso. Ela constitui-se, de facto, como uma apo
ria maior. 

A tese je pense (done je suis une chose pensante) exige a tese comple
mentar il pense (done U est une chose pensante) para se poder estabelecer 
como verdade omnidisponível e omniverificável. 

Ora a tese complementar il pense implica o aparecer externo do pensa
mento. Ela supõe, por isso, a mediação da corporeidade e a afirmação mais 
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basilar de que cela (celui qui pense) est (donné comine) une chose corpo-
relie. 

O "pensar" insinua-se na corporeidade como algo que ultrapassa e per
manece irredutível a essa mesma corporeidade em que se anuncia. 

Mas justamente porque a suposição de algo como o pensar depende já 
da afirmação de um universo material e de uma concepção determinada sobre 
a essência da materialidade, afirmar o pensamento "por detrás" e "para além" 
de um corpo exige a demonstração de que nesse corpo qualquer coisa há que 
não pode ser por princípio compreendido como efeito de um processo exclu
sivamente material. 

Quais são, então, as marcas públicas do pensamento ou do mental? 
Quais são os limites que um arranjo meramente físico e mecânico não 

poderá, por princípio, transcender? 
Sob que circunstâncias é possível supor com segurança que, por detrás 

do corpóreo e dos seus movimentos, se agita ainda algo como um pensa
mento e a "vida" de uma mente? 

Tal é o problema cartesiano no final da Quinta Paite do Discurso. 

2. Reducionismo e dualismo cartesianos 

Ouçamos para já a tese de Descartes: 

[...] se houvesse tais máquinas que tivessem os órgãos e a figura de um 
símio, ou de qualquer outro animal sem razão, não teríamos nenhum meio 
de reconhecer que elas não seriam em tudo da mesma natureza que esses 
animais, ao passo que, se houvesse máquinas que tivessem a aparência 
dos nossos corpos, e imitassem as nossas acções tanto quanto isso é 
moralmente possível, leríamos sempre dois meios muito certos para reco
nhecer que, no entanto, elas não seriam mesmo assim homens verdadei
ros.1 

Que meios para distinguir, então, entre um "homem verdadeiro" e um 
"autómato humano"? Por que razão tal autómato, mesmo que criado pela 
omnipotência de Deus, não seria nunca, contudo, um "verdadeiro homem"? 

A resposta de Descartes é simples e directa. Esses meios "muito certos" 
são, em primeiro lugar, o próprio uso da linguagem: " [ . . . ] jamais essa 
máquina poderia usar palavras [...] como nós o fazemos para declarar aos 

"[ . . . ) s'il y auoit de telles machines, qui eussent ies organes & la figure d'vn singe, ou do 
quelque autre animal sans raison, nous n'aurions aucun moyen pour reconnoislre qu'clles ne 
scroient pas en tout de mesme nature que ces animaux; au lieu que, s'il y en auoit qui eussent 
la resscmblance de nos cors, & imitassenl autant nos actions que moralement j | seroil 
possible, nous aurions tousiours deux moyens tres certains, pour reconnoislre qu'clles ne 
seroinl point pour ccla de vrais homines". Discours de la methode, AT VI, p. 56. 
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outros os nossos pensamentos". O segundo "meio" intersecta-se com o ante
rior. Ele diz respeito à plasticidade e ductilidade do comportamento, uma vez 
que tais supostas máquinas, " [ . . . ] fazendo várias coisas tão bem ou mesmo 
melhor que nós, falhariam infalivelmente em algumas outras [ . . . ]" , razão 
pela qual descobriríamos não agirem elas " [ . . . ] por conhecimento, mas ape
nas por via da disposição dos seus órgãos" materiais.2 

Estes meios "muito certos" não são sequer regras para um reconheci
mento do humano por via de uma operação expressa de indução, feita a partir 
do comportamento observável de um corpo material. A sua aplicação precede 
sempre o momento da sua explicitação. Há algo como o humano sempre que 
se supõe o uso da linguagem e a variabilidade de um comportamento. Por 
isso mesmo, onde o humano é encontrado, ele não aparece nunca simples
mente como um corpo animado. O movimento corporal é, eo ipso, expressão 
e competente aparição de uma vida mental. A dor está dada no esgar facial, o 
cansaço, na lassidão de um corpo. Por todo lado, o sentido que envolve a apa
rição física ultrapassou já, desde sempre, o estrato da pura corporeidade. A 
redução do comportamento a efeito possível de um simples dispositivo cor
póreo e material constitui-se, portanto, como uma operação segunda. Uma 
operação em que, na percepção do homem, se suprimiu, porém, a marca 
específica do humano enquanto tal. 

Mas o problema surge justamente neste ponto. E essa supressão realizá
vel de tal modo que ela reencontre, sob registo corpóreo e maquinal, a totali
dade dos comportamentos que são próprios do humano? Como se redefiniria, 
então, o que prima facie aparece como expressão de uma "mente" incorpo
rai? Em que se fundamenta verdadeiramente essa inferência imediata que 
surpreende num coipo as marcas de uma mente, que lê os movimentos de um 
corpo como lugares de aparição da densidade de uma "vida" mental? 

A questão não é puramente ociosa. A ultrapassagem da face corporal em 
direcção ao mental funda-se, em última instância, numa transposição por 
analogia. É porque os acontecimentos da nossa mente são para nós mesmos 
transparentes e auto-evidentes que supomos outras tantas mentes "por detrás" 
da aparição corporal. Mas se, pelo menos como possibilidade concebível, o 
suposto aparecer da mente de outrem pode vir a ser inteiramente compreen
dido como efeito de um mero dispositivo corporal, então a própria auto-

2 "Don! le premier est que iamais elles nc pourroient vser dc paroles, ny dautres signes en les 
composant, comme nous faisons pour declarer aux autres nos pensées. Car on peut bien 
conccuoir qu'vnc machine soit tellemcnt faite quelle profere des paroles, [...] mais non pas 
qu'elle les arrenge diuersemcnt, pour respondre au sens de tout ce qui se dira en sa presence 
[ . . . ] . Et le second est que, bien qu'elles fissent plusieurs choscs aussy bien, ou pcutcstre 
mieux qu'aucun de nous, elles manqueroient infalliblcmenl en quelqucs autres, pour 
lesquclles on découuriroit qu'elles n'agiroienl pas par connoissance, mais seulcmcnt par la 
disposition de leurs organcs". Oiscows de la méthode, AT VI , pp. 56-57. 
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-evidência de que "temos" algo como uma "mente" basculará e perderá a sua 
força coerciva. O auto-aparecer da mente poderia constituir-se como auto-
-ilusão de um mecanismo apenas corporal. A experiência interna e sua certe
za perderiam, nesse momento, a capacidade de narrar a última verdade acerca 
de nós próprios. 

Deste modo, a questão a levantar na esteira de Descartes é a seguinte: a 
redução da percepção de outrem a um simples corpo organizado não permi
tirá, de facto, reconstruir linguagem e comportamento como puros efeitos de 
um dispositivo meramente material? E, se tal operação fosse em si mesma 
pensável e possível, que fundamento haveria, então, para supor ainda algo 
como uma mente "por detrás" dos movimentos de um certo corpo animado? 
Em que sentido "homem verdadeiro" e "autómato humano" se distinguiriam 
ainda, posto os seus comportamentos respectivos ser terem tomada, agora, 
indistinguíveis? 

Como é visível, todo o peso da argumentação cartesiana deve recair 
sobre este único ponto: exibir linguagem e plasticidade do comportamento 
como por princípio incompatíveis com as possibilidades abertas a um qual
quer dispositivo puramente corpóreo e material, a uma "estátua ou máquina 
de terra".3 

Descartes é, no seu tempo, o propositor mais genial de um programa 
reducionista. No Traité de Vhomme, a alma vegetativa, como princípio de 
vida, vê-se substituída pelo fogo cardíaco, de tal modo que a vida e as suas 
funções mais elementares se tomam inteiramente explicáveis por processos 
exclusivamente físico-materiais. 

Do mesmo modo, a alma sensitiva da velha psicologia aristotélico-
-escolástica vê-se substituída por outros tantos processos físicos, envolvendo 
apenas os nervos e o cérebro, os quais dão conta de funções aparentemente 
"conscienciais" como a sensação, a memória, a imaginação ou os movimen
tos reactivo e voluntário.4 

Um corpo vivo "sente" da mesma maneira que uma fita magnética 
regista sons ou um aparelho óptico reage a ondas de luz. "Sentir", mas tam
bém "imaginar", "recordar" e coisas semelhantes, não têm que ver nem 
implicam algo como "consciência". Há assim, para Descartes, uma sensação 

3 "1c suppose que le Corps n'esl autre chose qu'vne statue ou machine dc terrc [ . . . ] " . Trade de 
Vhomme, AT XI , p. 120. 

4 "le desire que vous consideriez, apres ccla, que toutes les fbnetions que Pay attributes a celte 
Machine [...] suiuent toutes naturellenient [...] dc la scule disposition de ses organes [ . . . ] , 
en soite qu'il ne faut point a leur occasion conceuoir en elle aucune autre Ame vegelatiue, ny 
scnsiliue, ny aucun autre principe dc mouuemcnt & de vie, que son sang & ses csprits, agitez 
par la chaleur du feu qui bnile continueilement dans son cceur, & qui n'est point d'autre 
nature que toutes les fcux qui sont dans les corps inanimcz". Traile de Vhomme, AT XI , 
pp. 201-202. 
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e uma imaginação puramente materiais. Tais termos denotam exclusivamente 
certos processos físicos, acontecendo nomeadamente nos nervos e no cére
bro. E isso é, prima fade, o significado único desses termos. 

Por todo lado, urna única ideia orientadora empresta aos desenvolvi
mentos particulares e às descrições anatómico-fisiológicas (quase todas erra
das, porém) uma notável coerência de conjunto. E essa ideia reitora cifra-se 
no seguinte: toda e qualquer função detectável num corpo tem nas leis físicas 
da matéria e nos processos correspondentes o seu princípio único e a sua 
razão suficiente e cabal. Isso é primariamente válido da natureza inanimada. 
Mas também da vida e de cada uma das suas funções. A diferença não é qua
litativa, mas apenas na ordem da complexidade. Nem "forma substancial" na 
física, nem as correspondentes "almas" vegetativa e sensitiva na fisiologia 
são doravante requeridas na ciência da natureza. Uma e outra têm a sua raiz 
num mesmo e único erro na compreensão do estatuto do ser-natural, o qual é 
simples extensão e se esgota naquelas propriedades que a podem determinar. 

Assim, se aos seres animados fosse possível a prolação de sons articula
dos por ocasião de todos ou alguns dos seus estados físicos, proposições 
como eu sinto o vermelho ou eu fujo do fogo não estariam intencionalmente 
referidas a qualquer estado de consciência. Na verdade, não haveria aí qual
quer estado de consciência, qualquer experiência interna correspondente. E 
as proposições em causa não seriam sequer proposições, pela simples razão 
que elas não veiculariam uma intenção de expressão e nada quereriam, por
tanto, dizer. Elas não se refeririam, pois, a nada. Tudo o que aí se passaria 
seria a simples existência de um nexo causal entre o movimento corpóreo A 
(por exemplo, uma estimulação de certas áreas do cérebro) e a emissão da 
corrente de sons B correspondente. 

Em conformidade, a corrente de sons "eu sinto o vermelho", ou qual
quer outra, não exprimirá, prima facie, a existência de uma sensação como 
estado consciência]. E preciso mais e outra coisa que a simples emissão de 
uma corrente de sons articulados para que algo como o "mental" seja afirma
do. Se o termo "sensação" permanece ainda válido, ele terá, então, apenas a 
sua significãção universal. Ele reenviará para um certo estado cerebral e, 
quando expressamente articulado, constituir-se-á como o sinal exterior não 
do "mental", mas apenas da ocorrência de um certo processo físico e material. 

O que é válido da sensação será ainda, paia Descartes, válido da "ima
ginação" e da "memória", da "decisão" e do "movimento voluntário", pois 
todos esses termos denotarão apenas a ocorrência de certos processos mate
riais. Dizer que um animal "sente" significa afirmar que nele ocorre um pro
cesso físico X. E se esse mesmo animal pudesse, na ocasião, dizer eu sinto 
(quer dizer: se ele tivesse sido construído para poder associar tal corrente de 
sons), essas suas palavras tão-pouco indiciariam haver nele uma qualquer 
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consciência de sentir. Ao contrário, elas deveriam ser entendidas como uma 
simples prolação de sons causalmente ligada à ocorrência dos respectivos 
processos cerebrais. 

Como é visível, este programa reducionista de Descaites elimina siste
maticamente o psíquico ou o mental. Ele rebate a consciência sobre a não-
-consciência, o psíquico sobre o físico, o anímico sobre o corpóreo. Mas este 
programa reducionista transmuta-se em Descartes, no caso único do homem, 
num dualismo do corpo e da mente e num interaccionismo das "substâncias" 
física e mental. 

É justamente contra o pano de fundo desta possível linguagem de pura 
sinalização, não de expressão, que o primeiro "meio certo" para distinguir um 
"homem verdadeiro" do puro "autómato humano" terá de ser medido na sua 
eventual força probatória. 

Descartes não ignora ser " [ . . . ] possível conceber que uma máquina seja 
de tal modo feita que profira palavras, e mesmo que profira algumas a propó
sito das acções corporais que causam uma qualquer modificação nos seus 
órgãos [ . . . ] " . 5 O argumento de que a linguagem humana exprime sentido 
seria, aqui, um argumento inteiramente circular. De facto, toda a questão está 
em distinguir a mera prolação de uma cadeia articulada de sons dessa mesma 
prolação acompanhada da expressão e transmissão de um sentido. Se toda a 
linguagem humana pudesse ser compreendida segundo o modelo da pseudo-
-linguagem do "animal-falante", então nenhum fundamento haveria para a 
suposição de uma intenção expressiva e de um sentido para lá da capa mate
rial das palavras. Nenhuma distinção se traçaria mais entre o homem e um 
"autómato humano". 

Mais: essa linguagem de sinalização poderia ser a verdade sobre a nossa 
linguagem. A partida, a intimidade da consciência, a evidência de que pen
samos e usamos a cada momento a capa sonora da linguagem como veículo 
de expressão de um sentido imaterial, assegura-nos que a linguagem que é 
propriamente nossa, humanos, não é uma tal linguagem de simples sinaliza
ção. Mas a profundidade do argumento da "máquina de terra" está em relati
vizar a força coerciva dessa auto-evidência e em negar que ela se constitua 
como um testemunho útimo, fidedigno e incorrigível, acerca de nós próprios. 
Uma linguagem não de declaração, mas de acção, uma linguagem em que a 
prolação de sons articulados valesse não pelo que "quer dizer", mas pelos 
efeitos que propicia ou desencadeia, uma tal linguagem não dissolveria cer-

5 "Car on peut bien conccuoir qu'vnc machine soit tellement faite qu'elle profere cies paroles, 
& mesnie qu'elle en profere quelques vnes a propôs des actions corporelles qui causeront 
quelque changement en ses organes: comme, si on la touche cn quetque endroit, qu'elle 
demande ce qu'on luy veut dire; si en vn autre, qu'elle crie qu'on luy fait mal, & choses 
semblables [...1". Discours de la mélhode, AT VI , p. 56. 
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lamente a consciência íntima de que pensamos e expressamos os nossos pen
samentos. Apenas que tal momento da expressão e da declaração de um sen
tido imaterial não seria, agora, o factor determinante para a definição da 
essência da linguagem. 

Na verdade, num sentido decisivo, essa máquina de terra ou esse ani-
mal-falante sería já um verdadeiro homem. Não porque um tal homem 
maquinal fosse tecnicamente factível. Mas sim porque, do ponto de vista da 
ominipotência de Deus, criar um homem seria, agora, o mesmo que fazer tal 
"estátua" ou tal "máquina de terra". 

O programa reducionista de Descartes poderia então absorver esta últi
ma e aparente excepção. 

3. Uma máquina de Turing avant la lettre? 

A argúcia de Descartes protege-o contra este non sequitur demasiado 
óbvio sobre o "facto" de a linguagem de outrem ser humana porque porta
dora de sentido, quando era justamente esse "facto" de um sentido envol
vendo a face sonora e puramente material o ponto que haveria que provar. 
Toda a sua argumentação vai, na realidade, num direcção inteiramente diver
sa e incomparavelmente mais frutuosa. 

O ponto fundamental concentra-se no conceito de uma máquina. 
Por definição, todo e qualquer sistema mecânico é uma máquina. Para 

um sistema mecânico, todos os eventos ficam determinados a partir do 
movimento, das leis do choque e da transmissão da quantidade de movimen
to. Há, contudo, máquinas que não são sistemas mecânicos. Um maqumismo 
apto a medir o tempo pode ser realizado com rodas e alavancas, com proces
sos químicos, electrónicos, neuronais, etc. Num sentido essencial, todos eles 
são a mesma máquina, porque cumprem precisamente a mesma função, 
embora realizando-a em sistemas físicos diferentes. Deste modo, o "mecâni
co" é apenas um caso específico e uma forma entre outras de concretização 
do "maquinal". 

Descartes não distingue claramente, porém, entre "máquina" e "sistema 
mecânico", A impressão emergente da leitura dos seus escritos é, ao contrá
rio, a de que, para ele, "máquina" e "mecânico" significam a mesma coisa, 
corno se todo e qualquer dispositivo maquinal apenas mecanicamente se 
pudesse efectivar. 

Esta limitação cartesiana do maquinal ao mecânico exprime o estado da 
ciência do tempo. De acordo com ela, a tese cartesiana de que os seres vivos 
são autómatos significa que todos os eventos neles detectáveis envolvem 
apenas leis de movimento, de tracção e choque entre "partículas" materiais. 
Tal concepção é certamente um erro. Mas, apesar de errónea, ela não diminui 
o sentido essencial da argumentação cartesiana. 
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Tomando o conceito abstracto (não-cartesiano) de máquina, o traço 
mais basilar é a sua não-intencionalidade. 

Um dispositivo apto a produzir uma saída SI a partir de um estado ini
cial ou de entrada E l , passando por um número finito de estados internos 
intermédios, é uma máquina. Para ela, o que se mostra determinante é a 
capacidade de reagir a um número determinado de entradas e a correspon
dência reiterável entre El-En e Sl-Sn, ou entre o conjunto de entradas e 
saídas possíveis do sistema. A conexão entre os pares El-Sl, E2-S2, En-Sn é 
dada por um conjunto também finito de regras de transformação dos seus 
estados internos. Desse modo, para E l , os estados internos el-e2-en, derivan
do uns dos outros segundo regras, deverão produzir um e um só estado termi
nal SI. As regras de transformação podem ser leis mecânicas, químicas, 
eléctricas, quânticas, ou quaisquer outras, segundo as formas possíveis de 
concretização. Este suporte material não define, porém, a natureza de uma 
máquina. O conceito adequado para caracterizar esse conjunto de regras em 
abstracção do modo particular da sua concretização é o de uma sintaxe. Na 
medida em que as regras determinarão que estados se podem seguir de outros 
estados, elas são equivalentes às regras formais de uma escrita, determinando 
as sequências possíveis a partir de cada estado dado ou configuração pontual 
do sistema. 

Para um dispositivo maquinal assim caracterizado, nenhuma saída S é 
explicável por conceitos como escolha deliberada, antevisão de resultado ou 
decisão. Qualquer saída S resulta de uma entrada E e de um número finito de 
estados internos intermédios segundo determinadas regras de transformação. 
Em nenhum ponto há, assim, algo como "conhecimento" ou "escolha". Os 
resultados não obedecem a qualquer propósito deliberado. Todo o processo 
permanece inconsciente. "Medir o tempo" ou "contar", por exemplo, enquan
to funções desempenhadas por uma máquina, não se referem, pois, a qual
quer actividade deliberada e que envolva conhecimento. Pelo contrário, dizer 
o que essas funções significam será, aqui, outra coisa que determinar o seu 
sentido. Dar o significado dessas funções é simplesmente descrever os esta
dos internos das máquinas respectivas, fornecer o algoritmo que define a 
conversão dos estados internos uns nos outros, explicitar uma sintaxe e nada 
mais. Esta inaplicabilidade de conceitos cognitivos para a descrição do que 
ocorre numa máquina significa a não-intencionalidade de todo e qualquer 
dispositivo maquinal. 

Tomando firme este conceito, a tese cartesiana da Quinta Parte do Dis
curso mostra agora o seu alcance. Ela estatui que a linguagem implica um 
desempenho por princípio incompatível com as potencialidades de todo e 
qualquer dispositivo maquinal. A tese cartesiana será, então, apenas esta: 
uma máquina não fala, porque o desempenho pressuposto no falar está para 
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lá dos limites que podem ser traçados para todo e qualquer dispositivo pura
mente maquinal. O corolário desta tese cartesiana é, agora, óbvio: falar, se é 
um desempenho atribuível a um qualquer sujeito, será, então, apenas atribuí
vel a algo não-maquinal e não-material como uma "mente". O conceito de 
mente fica, assim, definido por limitação: à "mente" competem todas aquelas 
funções que o maquinal é impotente para realizar, e se o maquinal é, por 
essência, "material" ou "materialmente" realizável, a mente, como sujeito das 
propriedades não-maquinais, será por isso mesmo, uma "substância" não-
-material. 

A questão candente está em situar esses supostos limites, à partida tra
çados para tudo o que é da ordem do maquinal. O exemplo convocado no 
texto de Descartes é o da "linguagem" esteriotipada de uma pega ou de um 
papagaio.6 Na verdade, quando posta em situação "comunicacional", a "lin
guagem" do papagaio pode começar por ser apropriada c pertinente. A partir 
de um ponto depressa alcançado, ela torna-se, porém, despropositada e repe
titiva, ou mesmo pura e simplesmente inexistente. 

Esta experiência do desajustamento é a evidência com base na qual jul
gamos que o papagaio não fala. E não falar significa que nessa pseudo-
-linguagem não há intenção expressiva e objectivação de um sentido, mas 
apenas o responder automático, "mecânico", com uma saída verbal a um 
conjunto de entradas limitadas e pré-determinadas. A possibilidade de deli
mitar o conjunto de entradas para lá das quais não haverá já qualquer saída 
apropriada e coerente traça o limite intrínseco de um dispositivo maquinal. 

A situação do papagaio é, pois, generalizável. Um dispositivo maquinal 
deve conter um número finito de estados internos e um número finito de 
regras de transformação. Deste número finito de estados e de regras segue-se, 
como consequência, também um número finito de saídas possíveis SI-Sn, 
que esgotam o desempenho possível desse dispositivo maquinal. Por outro 
lado, porém, a situação comunicacional é um bom exemplo de um número à 
partida ilimitado de sempre novas e diferentes situações de entrada. Desse 
modo, se o conjunto El-En for, por definição, ilimitado e o conjunto Sl-Sn 
tiver de ser sempre finito, como é o caso, segue-se que existirá, para toda e 
qualquer máquina, um ponto crítico a partir do qual uma entrada En não terá 
já uma saída que lhe possa corresponder. Franqueado esse limiar, as saídas da 
máquina serão necessariamente despropositadas, repetitivas ou deixarão 
mesmo de se verificar. 

Chamemos a esse ponto crítico o limiar de saturação de um dispositivo 
maquinal. O experimento ideal sugerido por Descartes é uma clara antecipa-

6 Discours de la méthode, AT VI , p. 57. 
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Ção do célebre "jogo da imitação" de Alan M. Turing,7 Recordemo-lo nos 
seus traços mais importantes: um jogador C deve tentar perceber, fazendo 
apenas perguntas e lendo as respostas, qual dos seus dois interlocutores, A e 
B, é um homem ou uma máquina. O objectivo do homem é levar C a identi
ficá-lo como homem. Ao contrário, o "objectivo" da máquina é imitar um 
homem e levar C a uma falsa identificação. Esta máquina de Turing é uma 
"máquina universal", no sentido de conter regras sintácticas pertinentes para 
não importa que função e de ser um puro objecto matemático, independente 
dos dispositivos físicos susceptíveis de a concretizar. Todas as máquinas físi
cas (nomeadamente as máquinas computacionais) são realizações parciais 
desta máquina universal de Turing. 

No jogo da imitação, a intuição de Turing é que C jamais poderia distin
guir quem é quem, pois tudo o que o interlocutor humano diz com propósito 
deliberado pode também ser simulado pela máquina a partir da programação 
correspondente. Certamente que a máquina universal apenas contém regras 
sintácticas para a manipulação de símbolos. Nela não há "compreensão". 
Todas as frases da máquina, que são os seus vários outputs, estão reduzidas à 
mera combinatória de palavras sem que o elemento semântico alguma vez 
emirja e actue como um factor determinante para a proficiência do desempe
nho. 

Neste sentido, se todas as "marcas" públicas do pensamento podem vir a 
ser simuladas numa máquina universal, então a consequência não é que a 
máquina imita a "face exterior" do pensamento, mas pura e simplesmente 
que a máquina pensa. Na verdade, se o elemento caracterizador do interlo
cutor humano é, por definição, o pensamento, e se tudo o que é posto na 
extensão do conceito de pensar cobre o que a máquina pode fazer (compor 
um poema, responder a problemas de aritmética, identificar-se, etc), então o 
conceito de pensamento aplicar-se-ã em sentido próprio à máquina e descre
verá adequadamente o teor dos seus desempenhos. Na máquina universal de 
Turing, a face semântica da linguagem não estará certamente presente. Mas, 
por outro lado, o elemento semântico (e o pressuposto cartesiano de uma 
substância mental) mostra-se, agora, como não-decisivo para o cumprimento 
das tarefas atribuídas ao pensamento. 

Este resultado pode parecer paradoxal. E paradoxal por via da própria 
lógica interna do jogo da imitação. De facto, a situação original põe em cena 
um jogador masculino e um jogador feminino. O papel de C é descobrir 
quem é quem e evitar uma falsa identificação, enquanto A, o interlocutor 
masculino, consiste em levar C a uma identificação errada fazendo-se passar 

7 A. TURING, "Computing Machinery and Intelligence", Mind. Vol. LIX, 236 (1950). 
Reimpresso em D. HOFSTADTER e D. DENNETT (eds.), The Mind's I, London, Penguin 
Books, 1981, pp. 53-68. 
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pelo interlocutor feminino. Perante esta situação, quando A consegue induzir 
C em erro, de tal modo que C declara: "A é o interlocutor feminino", para C 
A é, de facto, o interlocutor feminino. No entanto, não é a declaração de C 
que pode funcionar como critério último. A verdade da situação não está 
acessível para C, mas apenas para um observador exterior (chamemos-lhe 
"D") que veja A, B e C e possa verificar que a declaração de C constitui uma 
falsa identificação. Ora, para D, que exprime o ponto de vista da verdade, a 
única declaração possível é que "A imita B", mas nunca que "A é B". Ele 
dirá que A conhece tão bem as particularidades da psicologia feminina que é 
capaz de simular ser uma mulher. Contudo, de que A simule B não se pode 
seguir que A seja B. 

Mutatis mutandis, o mesmo se passará quando A é trocado por uma 
máquina e o problema incide não sob a diferença de sexos, mas sobre a dife
rença entre humano e maquinal. No caso vertente, C dirá, certamente, que A 
pensa e que A é um interlocutor humano. Mas C não detém o ponto de vista 
da verdade. Para D, a declaração possível será unicamente que A simula ou 
imita perfeitamente o pensamento, mas nunca que o que ocorre em A seja, na 
verdade, algo como "pensamento". 

Esta distinção nada tem de subtil. De facto, ela é trivial e, em aparência, 
incontroversa. Uma simulação computorizada de um ciclone não é um ciclo
ne real. Aquilo que acontece no interior do computador nada tem que ver 
com ventos ou turbilhões, com casas e telhados destroçados. Por mais longe 
que vá o paralelismo entre os eventos reais e os eventos simulados, a simula
ção será sempre justamente uma simulação, mas nunca o fenómeno real que 
lhe serve de padrão. E o que é válido acerca da diferença entre ciclone e 
simulação computacional de um ciclone seria também válido entre o pensa
mento e a globalidade dos desempenhos de uma máquina de Turing. A dife
rença entre as duas ordens surgiria, assim, como um dado de entrada que não 
seria afectado pelo eventual sucesso da simulação. 

Uma consideração mais atenta leva, porém, à rectificação desta primeira 
posição. Na verdade, que os eventos computacionais simulem os eventos 
atmosféricos depende apenas da contingência do nosso ponto de vista. De 
facto, acontece construirmos modelos computacionais para prever eventos 
atmosféricos. Mas podemos conceber a situação exactamente inversa e pen
sar num mundo em que outros seres diferentes produziriam ciclones para 
prever os eventos computacionais. Aí, seria o ciclone que "simularia" o que 
se passa no computador. E precisamente porque quem simula quem é apenas 
questão de ponto de vista, entre a ordem dos eventos atmosféricos e a ordem 
dos eventos computacionais não há, verdadeiramente, uma diferença entre 
padrão "real" e sua "simulação" virtual. O que ocorre atmosfericamente sob a 
forma de variações de pressão, impulsos mecânicos, etc, é o mesmo que 
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ocorre computacionalmente sob a forma de processamento de unidades de 
informação. Desse modo, entre as duas ordens verifica-se um isomorfismo 
permitindo que, optativamente, uma qualquer das séries de eventos seja 
tomada como padrão para determinar ou prever o que ocorrerá na outra série. 

Assim considerado, o resultado do teste de Turing, aquilo que D poderá 
com verdade declarar, não é apenas que A, a máquina, imita ou simula o pen
samento. Pelo contrário, a asserção verdadeira a proferir por D será justa
mente que aquilo que ocorre em A é a mesma coisa que, a propósito de B, se 
designa como "pensamento". 

4. A debilidade da tese cartesiana 

A tese cartesiana de um limiar de saturação dos dispositivos maquinais 
resiste a esta ideia turinguiana de uma "máquina universal"? 

Um primeiro exame diria que a tese cartesiana permanece incólume. 
Pois que se deverá entender por um dispositivo maquinal apto a responder a 
"todas" as situações? De facto, responder apropriadamente a todas as situa
ções significa que o conjunto de respostas possíveis Sl-Sn, apesar de muito 
grande, é ainda e sempre um conjunto denumerável e finito. Ora isso signi
fica que o conjunto de entradas, El-En, apesar da sua grandeza correspon
dente, deverá ser, também ele, um conjunto finito e denumerável. Mas, neste 
ponto, a situação pressuposta no argumento de Descartes é, ao contrário, que 
o número de entradas seja em si mesmo ilimitado. Relativamente às saídas 
possíveis de uma "máquina universal", será portanto sempre concebível 
ainda uma nova situação que não esteja já nela contemplada. 

Todo o problema reside, porém, na impossibilidade de explicitar um tal 
ponto de saturação. Na verdade, como cada nova situação exibível é ainda 
mais uma situação, ela será ainda elemento do conjunto inicial de todas as 
situações definidora da máquina universal. Por este facto, limite e ponto de 
saturação deverão recuar indefinidamente, não podendo nunca exibir-se de 
um modo positivo. E porque assim é, uma máquina universal será justamente 
aquele caso em que nenhum ponto de saturação poderá ser positivamente 
atingido, permanecendo apenas como critério virtual de distinção entre 
"maquinal" e "não-maquinal". Por consequência, na medida em que tal 
limiar crítico permanece inacessível, a máquina absorverá completamente os 
processos supostamente não-maquinais e reproduzi-los-á inteiramente, tor
nando indistinguíveis os desempenhos maquinais e não-maquinais e fazendo 
do próprio conceito de um ponto de saturação um parti pris que nenhuma 
situação positiva pode vir corroborar. 

Descartes permanece insensível a este desenlace porque o fundo da sua 
argumentação é a permanente confusão entre máquina e dispositivo mecâ-
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nico. O seu argumento principal a respeito dos limites de uma máquina é, na 
verdade, um argumento de carácter estritamente físico. Como tal, ele está 
inteiramente dependente de uma concepção determinada acerca da estrutura 
da matéria. 

Efectivamente, o que preocupa Descartes não é a questão de saber em 
que sentido o conceito de "todas as situações" pode ou não ser compatível 
com o pressuposto de um número ilimitado de entradas. A sua tese sobre os 
limites do maquinal cifra-se, sim, na sub-reptícia equação entre & função e o 
órgão material que eventualmente a suporta. Neste sentido, o argumento de 
Descartes limita-se a mostrar a impossibilidade de acondicionar um número 
ilimitado de órgãos (portanto, um número ilimitado de funções) numa porção 
limitada de matéria (nomeadamente, no cérebro humano). Eis as suas pala
vras: 

Pois, ao passo que a razão é um instrumento universal, que pode servir em 
todas as espécies de circunstâncias, esses órgãos têm necessidade de uma 
qualquer disposição particular para cada acção particular; donde se segue 
que é moralmente impossível que haja órgãos suficientemente diversos 
numa máquina para a fazer agir em todas as ocorrências da vida da mesma 
maneira que a nossa razão nos faz. 8 

A plasticidade da linguagem e do comportamento só são compreensíveis 
por relação a algo como a "razão", a qual, metaforicamente, se diz como um 
"instrumento universal". Ela não é, na realidade, mais um órgão. "Razão" 
significa, neste contexto, precisamente o contrário do maquinal, quer dizer, o 
conhecimento e a consciência. Só eles podem ultrapassar os limites do mecâ
nico. E fazem-no na exacta medida cm que responder adequadamente a um 
número ilimitado de situações supõe a capacidade de as reconhecer enquanto 
tais e de se determinar em função delas. Os conceitos cognitivos têm aqui o 
lugar da sua entrada e o campo da sua aplicação. A linguagem e a plastici
dade do comportamento humano só são compreensíveis no suposto de uma 
constituição não-maqninai, ou seja, para Descartes, de um elemento não-
-material definido pelas notas convergentes da consciência e da intencionali
dade. 

Contudo, a concepção cartesiana acerca da substância material não está 
imune a toda a crítica. Ela supõe uma simplicidade de base das estruturas 
materiais e, mais ainda, ela supõe que tudo ultimamente consiste em algo 
como alavancas, rodas, jogos de tracção e transmissão de movimentos. 

"Car, au lieu que la raison est vn instrument vniversel, qui peut scruir en toutes sortes de 
rencontres, ces organes ont besoin de qualque patticuliere disposition pour chaque action 
particulicrc; d'oü vient qu'il est moralement impossible qu'il y en ait asscz de diuers en vne 
machine, pour la faire agir en toutes les occurences de la vie, de mesme facon que nostre 
raison nous fait agir". Discours de la meihode, AT VI , p. 57. 
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O facto de, numa porção finita de matéria, não serem encontráveis sempre 
novas destas estruturas mecânicas implica, na verdade, que o número de dis
positivos seja, aí, sempre em número finito e, portanto, incapaz de albergar 
um número ilimitado de funções. 

Estribado nesta equação entre maquinal e mecânico e na concepção 
atomizante das "paitíclulas" materiais, a limitação de qualquer sistema mecâ
nico segue-se como uma consequência inevitável. Mas essa limitação diz res
peito ao mecânico, não à máquina. E ela depende ainda, suplementaimente, 
de uma concepção assaz empobrecida sobre a estmtura última da matéria. Na 
verdade, a estmtura microscópica do cérebro e os biliões de ligações neuro
nais postos a descoberto pela moderna neurologia poderiam alterar significa
tivamente as concepções cartesianas sobre este ponto. 

Um mecanismo de alavancas e roldanas das dimensões do cérebro 
humano não poderia, obviamente, desempenhar todas as funções atribuídas 
ao "pensamento". Mas isso só mostra que o cérebro não ê um dispositivo 
mecânico desse tipo e que uma máquina liberta das limitações mecânicas (a 
limite: uma "máquina universal" liberta de quaisquer limitações e abstracta
mente considerada) seria uma máquina que pensa, pois nada haveria na lin
guagem e comportamento humanos que essa máquina não pudesse compe
tentemente reproduzir. 

Como distinguir ainda, em princípio, um homme véritable da ideia de 
um "autómato humano"? 

Tal como um gato inteiramente maquinal não é uma simples imitação 
perfeita do gato, mas um gato verdadeiro, não será também a ideia deste 
"autómato humano" ou desta "máquina pensante" o modelo pertinente para a 
compreensão do homme véritable? 

A posição cartesiana culmina, assim, num beco sem saída. A libertação 
do maquinal relativamente aos limites do mecânico conduz a uma total 
absorção das funções atribuídas ao pensamento e a uma reconstrução do pen
samento em registo "maquinal". Por essa via, a apreensão inicial da especifi
cidade do "pensar" transmuta-se e redefine-se. Ele havia sido localizado no 
conhecimento e na consciência. Mas conhecimento e consciência mostram-se 
agora irrelevantes para o cumprimento das funções que são próprias do pen
sar. 

Em última instância, a diferença entre "autómato" e "homem verda
deiro" estaria no facto de funções como calcular, sentir, mover-se, falar, etc, 
serem ou não acompanhadas de "consciência". Mas o factor "consciência" 
mostra-se agora irrelevante para o desempenho dessas funções. Mais ainda: 
como nenhum fenómeno comportamental depende exclusivamente dele, 
como a consciência só privativamente (se) aparece, não estará, em absoluto, 
disponível nenhuma marca pública do "mental" ou nenhum fenómeno per-
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miíindo induzi-lo seguramente. Os dois meios "muito certos" de Descartes 
deverão permanecer, na verdade, indícios ambíguos e para sempre inconclu
sivos. 

Conduzidos a este ponto, a questão pertinente diz respeito ao modo de 
formação do conceito cartesiano de uma substância pensante. De facto, se 
não é por referência a uma qualquer marca comportamental que a substância 
pensante pode ser sem ambiguidade afirmada, então a formação de tal con
ceito deve reenviar para uma outra esfera de experiência que não se deixe 
medir pelo critério do publicamente observável e compartilhável. A questão 
decisiva versará, pois, sobre a chamada "experiência interna" e a sua certeza, 
sobre o modo como ela se institui como uma esfera autónoma e determinante 
para a circunscrição do teor de sentido do conceito de "pensamento". 

Perante as aporias contidas na Quinta Parte do Discurso, a estratégia só 
poderá ser, assim, sopesar de novo as certezas da Quarta Parte. 

5. "Consciência" e "substância pensante" 

O ponto firme da ordem cartesiana das razões é a auto-evidência do je 
suis. 

Porquanto a interpreta como evidência de uma coisa que tem o pensa
mento como seu "atributo" essencial, Descartes toma-a, porém, já num sen
tido não-origmário. 

Recordemos o modo cartesiano da sua enunciação: 

[ . . . ] enquanto eu queria assim pensar que tudo era falso, era preciso, 
necessariamente, que eu, que o pensava, fosse qualquer coisa. E obser
vando que essa verdade: eu penso, portanto eu sou, era tão firme e segura 
[ . . . ] , julguei que a poderia acolher, sem escrúpulo, como primeiro princí
pio da Filosofia que procurava. Depois, examinando com atenção o que 
era, e vendo que poderia fingir não ter qualquer corpo, [ . . . ] mas que não 
poderia fingir, por essa via, que não era, [ . . . ] conheci por aí que cu era 
uma substância cuja essência ou natureza não é senão pensar e que, para 
ser, não tem necessidade de nenhum lugar e não depende de nenhuma 
coisa material. 9 

9 " [ . . . ] pendant que ie voulois ainsi penser que tout estoit faux, il falloil nccessairement que 
moy, qui le pensois, ftis.se quelquer chose. Et remarquant que cele venté: je pense, clone je 
suis, esioit si terme & si assurée [...] ie iugay que ie pouuois la receuoir, sans scrupule, pour 
le premier principe de la Philosophic, que ie cherchois. Puis, examinanl auec attention ce que 
Festois, & voyant que ie pouuois feindre que ie n'auois aucun cors [ . . . ] , mais que ie ne 
pouuois pas feindre, pour cela, que ie n'estois point, [...] ie connü de la que Festois vne 
substance dont toute l'essence ou la nature n'est que de penser, & qui, pour estre, n'a besoin 
d'aucun lieu, ny ne depend d'aueune chose materielfe". Disows de la méthode, AT V I , 
pp. 32-33. 

http://ftis.se
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O argumento cartesiano vai do pensar à substância pensante. Todo ele 
se atém à demonstração de que o sujeito dos pensamentos é independente e, 
por isso mesmo, inconfundível com o sujeito de inerência dos predicados 
físicos e materiais. O non sequitur na argumentação cartesiana é por demais 
evidente. Na verdade, de que seja possível duvidar da existência do mundo 
corpóreo em geral e do corpo próprio em particular não se segue imediata
mente que se possa existir sem o corpo. A única ilação possível neste 
momento seria que, porquanto assim nos consideramos precisamente como 
pensamento, não nos consideramos ainda como outros tantos seres corpó
reos, se bem que essa possa ser uma noção incompleta de nós próprios ou, 
em geral, do modo como o pensamento realmente se conecta com a extensão. 
Reformulando o adágio escolástico, haveria que dizer, contra Descartes, que 
a nosse ad esse non valet consequentia. 

De facto, a tese da substância pensante realmente distinta da extensão 
cria múltiplas dificuldades, dificuldades todas elas, aliás, bem conhecidas. 
Mas, pese embora o seu carácter problemático, a tese cartesiana da substân
cia pensante está enraizada num núcleo essencial que a própria crítica da 
afirmação substancialista permite por vez primeira relevar com inteira nitidez 
e recuperai' no seu verdadeiro significado. 

De facto, a questão de Descartes na passagem citada é já uma questão 
derivada e segunda. Ela vai do pensar até à posição de um sujeito do pensa
mento. Na medida em que é um substrato do pensar, esse sujeito cai fora dos 
limites da evidência. Ele não aparece senão por ocasião dos pensamentos. 
Mas, justamente por isso, fora dos pensamentos que são "seus", esse sujeito 
permanece por si mesmo inaparente. E certo que Descartes fez desta defi
ciência doutrina - para ele, a substância só é, em geral, acessível através do 
seu atributo essencial. A passagem do pensar à coisa pensante constitui-se, 
assim, como uma passagem do aparente ao não-aparente que não está supor
tada em nenhuma evidência correspondente. 

Poder-se-ia rejeitar liminarmente este non sequitur de Descartes. Con
tudo, a pura rejeição constituiria uma desatenção ao núcleo essencial que está 
por detrás da tese cartesiana da substância pensante. O intento basilar de 
Descartes, o motivo que inabilmente se vem exprimir na tese substancialista 
consiste em apresentar a consciência como uma instância primitiva que, 
segundo o seu teor de sentido imanente, não reenvia para nem se deixa com
preender como derivada de qualquer outra instância ainda mais basilar. Cor
rectamente considerada, a tese cartesiana não versa sobre a existência de algo 
como uma "substância" pensante, mas sobre a prioridade e autonomia do 
"mental". 

A consciência ou o pensar (termos aqui equivalentes) abre-se como uma 
esfera sobre si mesma encerrada. Na verdade, ela não toma visível a partir de 
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si mesma qualquer conexão a uma outra esfera ainda mais primitiva, pois, 
segundo o seu sentido próprio, ela não a implica nem a pressupõe. Segundo o 
seu teor de sentido, uma percepção reenvia, por exemplo, para uma recorda
ção ou para uma outra percepção, e assim sucessivamente. Nunca uma per
cepção, como estado de consciência, reenviará, porém, para um processo 
material inconsciente como causa ou suporte da própria consciência. Essa 
dimensão permanece não-evidente, não-dada com a autodoação da consciên
cia. Ela não é acessível para o próprio sujeito da consciência e este pode 
mesmo pensar-se sem ela. E justamente isso que Descartes expressa ao afir
mar " [ . . . ] que poderia fingir não ter qualquer coipo, [..,.,.] mas que não pode
ria fingir, por essa via, que não era"; é isso mesmo que assoma ainda na bem 
conhecida tese inatista, a qual se recusa a conceber, ao modo empirista ou 
materialista, um qualquer "antes" do pensamento e a tomar, de seguida, 
consciencialmente evidente essa suposta génese do pensamento a partir do 
não-pensante. 

A incoerência última da tese substancial ista está em que ela acaba por 
tornar possível precisamente aquilo que quer liminarmente afastar. Esta não-
-evidência do fundo corporal dos processos mentais exprime-a Descartes pela 
tese de que o pensamento assenta numa "substância" distinta da extensão. 
Com isto, nada de positivo se afirma sobre a sede efectiva do "mental". O 
que, tomada no seu sentido autêntico, tal tese significa é simplesmente esse 
autofechamento do pensamento e a impossibilidade de, a partir do seu inte
rior, se exibir algo não-pensante como sua base ou último fundamento. 

Todo o problema está em que esta forma de afirmar a autonomia do 
pensamento conduz a dificuldades de tal modo momentosas que acabam por 
subverter própria tese que se pretendia estabelecer. Na verdade, a partir do 
momento em que a consciência se caracteriza como uma "coisa", ela ganha 
densidade, ela deixa-se circunscrever como um objecto que pode ser posto 
em interacção com outros objectos. Desse modo, toma-se também pensável 
um influxo causal e uma dependência entre ela e outras coisas, nomeada
mente entre ela e aquelas coisas que são caracterizadas pelo predicado simé
trico da extensão. Ao estatuir que o pensamento se diz de uma substância 
pensante, ele toma-se, por isso, atributo de algo como uma "psique" ou uma 
"mente". Mas precisamente a partir desse momento, todo o problema de uma 
interacção entre as "coisas" mental e corpórea, a própria redução programá
tica da mente ao corpo ou o engendramiento da mente com base em processos 
simplesmente materiais emergem outras tantas hipóteses em aberto, hipóteses 
que, todas elas, vêm contrariar essa primitividade da consciência que a tese 
substancialista intentava estabelecer. 

Se o núcleo originário sobre o qual gira a Quarta Parte do Discurso é o 
da primitividade e autonomia da consciência, ele não está, portanto, adequa-
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damente apreendido na tese cartesiana je suis une chose pensante. O signifi
cado essencial do conceito de pensamento não fica plenamente restituído 
com essa passagem cartesiana do evidente ao não-evidente - do pensar 
àquela "coisa" que "tem" o pensamento como seu atributo essencial. Nos 
próprios termos em que se formula, essa reivindicação de uma primitividade 
da consciência não faz mais do que abrir incoerentemente o próprio horizonte 
da sua possível destituição. 

6. A consciência como instância originária 

Se tomarmos firme o ponto de vista da Quarta Parte do Discurso, "cons
ciência" não é propriedade ou atributo de uma coisa, pela simples razão de 
que só há coisas para a consciência e esta não pode ser, simultaneamente, 
sede de toda a doação e mais uma coisa dada entre todas as outras coisas. 

O conceito primitivo para surpreender a consciência não poderá ser, 
assim, o da auto-evidência do je pense, done je suis. Na verdade, o "eu", 
entendido como a coisa que pensa, é já um objecto para a consciência, 
mesmo que um objecto "íntimo", apenas visível como que "por dentro". Ao 
se reenviar para algo que é, no entanto, seu objecto, a primitividade da cons
ciência vê-se denegada. Não importa que essa "coisa" se defina como algo 
cujo ser se esgota no pensar. Na medida em que a consciência provém do 
ego, ela está por isso retro-referida a uma instância outra e ainda mais primi
tiva, de que ela será meramente a expressão. 

Esta perspectiva, fazendo da consciência a expressão de um "eu", inqui
na desde a origem toda abordagem de Descartes. Isso mostra-se desde logo 
na linguagem do acto. O pensar como que dimana do ego, é uma actividade 
sua, algo nele e por ele produzido. Em conformidade, a auto-evidência da 
consciência exprime-se na proposição je pense, e esse pensar, como termo 
genérico para uma actividade, diferencia-se de seguida num j'imagine, je 
perçois, je sens, je veux, e assim sucessivamente. O "imaginar", o "conce
ber", o "sentir", etc, valem agora como processos acontecendo e esgotando-
-se no interior do ego, processos que, por isso mesmo, nada mais ou de outro 
mostram do que a sua continuada existência. E essa existência só para o pró
prio ego se mostra. Ela dá-se a si mesma ou o ego é precisamente essa doação 
de si a si. Dela não há, portanto, nada como uma pública exibição: o que o 
ego é só para o ego se mostra e só para ego pode estar presente. 

Todo o problema está precisamente aí, Na medida em que o pensamento 
é um acto do ego, ele mostra apenas o próprio ego como seu sujeito, e mos
tra-o apenas a si próprio. Esta estrutura auto-referencial é justamente o que 
faz da "coisa" pensante um eu. Mas, por essa via, o ego, que se aparece 
absolutamente em cada pensamento, permanece encerrado num espaço inter-
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no, privado, em que só a ele é dado testemunhar essa (sua) aparição. Um 
espectáculo interno invisível e inverifícável do exterior, um ego 
simultaneamente como espectáculo e espectador - tal é o resultado último da 
orientação de Descartes. Com ela, emerge a oposição estéril entre um "inte
rior" e um "exterior", e a impossibilidade de esse "interior" ser publicamente 
dado para outrem como um "exterior". A posição típica do solipsismo está 
aqui desenhada nas suas linhas de força fundamentais. E ela que está na base 
da tese cartesiana de que o realmente mostrado em cada pensamento não é a 
exterioridade objectual a que ele de cada vez se refere, mas apenas a reali
dade do próprio pensamento e a continuada existência do ego como seu 
sujeito. 

Mas não só neste ponto a exploração cartesiana do pensar se equivoca 
desde o início. Dirigido exclusivamente para a questão de saber que coisas a 
consciência ou o pensar mostram "verdadeiramente", interessado em estabe
lecer que o verdadeiramente mostrado é apenas a existência de um "eu" 
enquanto sujeito da consciência, Descartes passa ao lado do dado capital de a 
consciência ser, mais primária e fundamentalmente, a sede única de toda a 
mostração. 

Aparentemente, nada se altera, para uma coisa, pelo facto de ser pensada 
ou de se anunciar a uma "consciência". O que cada coisa por si mesma é sê-
-lo-ã sempre, haja ou não um conhecer a ela dirigido e um seu dar-se ou apa
recer. 

No entanto, não há aqui, verdadeiramente, algo como uma "coisa", 
seguido de um momento, segundo e inessencial, pelo qual ela devêm "cons
ciente" ou fica dada a uma consciência. O "ser para uma consciência" não é, 
de facto, mais uma nota ou determinação das próprias coisas. Mas o estar-
-consciente significa, para uma coisa, o estar exposta e disponível no hori
zonte público de uma experiência. E essa exposição não é, agora, o simples 
ser-representado, enquanto factor sobre-adjungido, mas a sua própria visibili
dade e presença, sem as quais não tem já qualquer sentido falar de uma coisa 
que é. "Ser" é, por isso mesmo, sempre ser-consciente. Não o ser para uma 
consciência meramente representativa, mas o ser advindo para o espaço 
público da disponibilidade e da presença. Deste modo, a relação a uma expe
riência nenhuma nova nota ou determinação acrescenta às próprias coisas, 
excepto esse momento essencial que as faz emergir precisamente como coi
sas. 

Se o pensar é colhido na sua dimensão originária, enquanto configura
ção de um campo de experiência, então ele não está "dentro" de algo como 
um eu ou uma mente; ele está, pelo contrário, por todo lado, justamente por
que é essa emergência de um horizonte de experiência, como lugar onde se 
efectiva toda a doação cousal, que define o pensar própria e autenticamente. 
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Em vez de gerador de privacidade, o pensar é, muito pelo contrário, 
instaurador de um espaço público. E a própria oposição entre um "interior" e 
um "exterior" deve cair perante esta determinação do significado essencial do 
pensamento. Há pensar aí onde há um evidenciar-se ou um aparecer num 
horizonte público que se chama experiência. Em vez de fautor de interiori
dade, em vez de se fechar sobre si como mera representação de uma reali
dade "externa", o pensar é esta abertura originária de uma dimensão de 
encontro em que as coisas comparecem e ficam disponíveis. 

Deste ponto de vista, "evidência", "aparição", "mostração" são concei
tos intermutáveis. Eles visam apresentar a consciência como abertura originá
ria de um horizonte de encontro onde todo ser se diz sempre por referência a 
um modo de mostração e tal como nessa mostração ele se dá e configura. Os 
conceitos noéticos têm justamente aqui o lugar mais originário da sua radica
ção. Na verdade, eles não significam outras tantas "actividades" de um ego 
encerrado sobre si. "Percepção", "recordação", "concepção", "imaginação", 
etc, referem antes modalidades de mostração, envolvendo cada uma delas 
uma forma do ver e do ser-visto, modalidades que configuram o próprio sen
tido de ser do que por elas irrompe para a doação. 

O conceito mais primitivo de consciência é, assim, o da evidência ou 
aparição. Tomada primitivamente, quer dizer, cortante cerce todo e qualquer 
reenvio para uma instância supostamente ainda mais originária, "consciên
cia" significa abertura de um espaço de visibilidade, abertura que é originária 
na exacta medida em que se não deixa apreender, por sua vez, como efeito ou 
produto de uma instância já não-consciente. 

Se a força mais estuante da Quarta Parte do Discurso consistia em exibir 
o pensar ou a consciência como instância primitiva, chegámos agora, ao 
mesmo tempo com Descartes e para lá de Descartes, a uma primeira determi
nação dessa primitividade. A consciência é o lúmen da evidência, abertura 
originária de um espaço para um ver e um ser-visto, para a aparição e a doa
ção, antes mesmo de toda a repartição epistémica entre um "ver sensível" e 
um "ver intelectual". Se a metáfora óptica pode ser abandonada, o termo que 
competentemente a pode substituir é justamente o de experiência, na acepção 
não-epistémica da abertura de um horizonte público de encontro onde se 
efectiva todo o dar-se e todo o reconhecer. 

7. A dissolução da "mente" 

Esta outra compreensão do pensar pode e deve vir alterar os dados do 
problema cartesiano tal como havia sido equacionado no final da Quinta 
Parte do Discurso. O problema emergente era aí a não distinção entre o 
maquinal e o mental, a absorção de todas as competências mentais por um 
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dispositivo maquinal, com a consequente modificação do conceito de pensar 
até o ponto em que ele se podia dizer já, adequadamente, das competências 
de uma máquina. O enclausuramento do pensar numa putativa experiência 
interna, privada e intestemunhável, tomavam possível esta torção do conceito 
de pensamento. Mas a clarificação do significado essencial do pensai' e da 
consciência permitirá, agora, reformular radicalmente os próprios dados do 
problema. 

Em certo sentido, Descartes é o inventor do problema mente/corpo. O 
núcleo que se vem exprimir na Quarta Parte do Discurso impele-o para a 
afirmação da primitividade da consciência. A falha original em surpreender o 
teor mais próprio da consciência impede-o, por outro lado, de a tomar como 
um absoluto que está para lá de todo o ser e de toda a existência, visto que ser 
e existir supõem justamente uma doação no "elemento" da consciência, 
mesmo o próprio "ser" e "existência" certos de um ego. Referindo a cons
ciência a uma coisa pensante, ela torna-se, por essa via, algo objectivãvel. De 
espaço aberto para toda a doação, a consciência identifica-se agora com algo 
que está dado no seu interior. A posição da substância pensante fica, assim, 
justaposta à posição conjunta da substância não-egóica, que se vê por isso 
determinada pelo predicado simétrico e complementar da extensão. Corpo e 
mente tornam-se ambos "coisas". Mas, a partir daí, não só se levanta todo o 
problema de saber como se pode efectivar uma interacção entre o material e o 
não-material, como, mais decisivo ainda, a substância mental fica encerrada 
nos limites de uma "experiência interna" que permanece inatestável e inveri
ficável do exterior. 

Reenviada para uma "mente", entendida como propriedade "interna" de 
uma coisa, a consciência fica privada de uma forma própria de aparição. A 
existência da mente apenas pode ser como que inferida a partir do compor
tamento de certos coipos animados. O seu aparecer supõe, portanto, a confi
guração de um universo material. Mas, neste ponto, essoutra tendência, pre
sente na Quinta Parte do Discurso, para entender o universo físico como uma 
totalidade sobre si mesma fechada conduz a uma descrição da vida e das suas 
funções inteiramente independente da referência a um princípio não-físico e 
não-material. Desse modo, os dados estão lançados para o nascimento de um 
problema inextricável: o que consciencialmente se chama "sensação", 
"memória", "imaginação", etc, corresponde fisicamente a outros tantos pro
cessos nervosos e cerebrais objectivamente determináveis. O único elemento 
de não-coincidência é justamente a nota da consciência. Mas como a cons
ciência foi, desde o início, identificada como uma substância mental aprisio
nada numa experiência interna privada e inacessível, a tendência emergente 
será para a desqualificar, de tal modo que o pensamento se vê objectivistica-
mente reduzido à competência para certos desempenhos, uma competência 
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que pode ser inteiramente restituída por um dispositivo maquinal despido de 
intencionalidade. Como resultado, a consciência, que era o primitivo, eclipsa
r e ou reaparece como simples epifenómeno de uma operação maquinal. Em 
qualquer caso, ela deixou de determinar o significado essencial do conceito 
de "pensamento". 

Restituir Descartes no respeito absoluto pela força mais estuante do seu 
pensamento implica, contra a letra cartesiana e certas teses positivas do carte
sianismo, dissolver a própria noção de algo como uma "mente". 

Perante o exposto, tal não significa o abraçar da tese materialista de que 
nada há como uma mente; tal não significa, também, o acolhimento do pro
grama reducionísta que pretende exibir o físico como base ou estmtura última 
do mental. 

Dissolver a noção de "mente" significa, antes, restituir a consciência no 
seu teor autêntico, libertando-a de toda e qualquer objectivação que a identi
fique com o psíquico e ponha de seguida o psíquico em conexão com o cor
poral. 

Esta dissolução constitui-se como uma repristinação do núcleo mais 
profundo do pensamento de Descartes. Esse núcleo consiste em surpreender 
a consciência como protofenómeno da manifestação. Não há primeiro sim
ples "coisas" e, a seu lado, outras "coisas" contendo algo como uma "psi
que", de tal modo que aconteça a estas últimas possuírem certos estados 
internos "representativos" de si próprias e das demais coisas "externas". Ao 
contrário, a manifestação ou doação é, aqui, o absolutamente primário. 
Enquanto a tese do "mental" entende o representar como momento sempre 
segundo e relativo à posição prévia de uma objectualidade "em si", a liberta
ção da consciência relativamente à mente conduz ao entendimento da princi-
pialidade da doação sobre o "em si" e à exibição do modo como esse "em si" 
se estabelece e configura no próprio horizonte da doação. Uma ciência da 
consciência está, por isso mesmo, ainda aquém de toda a positividade. Ela 
não se refere a objectividades já dadas de antemão. Ela não se socorre de 
qualquer conexão causal entre universo físico, estímulos, aparelhos senso
riais, etc. Pelo contrário, ela deve suprimir tudo o que simples e ingenua
mente "é" para surpreender, de seguida, os processos em que toda e qualquer 
positividade se anuncia e configura. Nem a psicologia, nem a fisiologia, nem 
a física, nem qualquer outra ciência positiva podem, por isso, surpreender a 
consciência. O espaço próprio para o seu tratamento como instância originá
ria está decididamente para além do horizonte de qualquer ciência natural. 

O próprio termo "consciência" está eivado de ambiguidades. Tomemos 
como exemplo a ficção de um centauro. Porquanto ele é imaginado, o centau
ro está presente, podemos mesmo surpreendê-lo de diversos lados, vê-lo 
evoluir no espaço imaginário, mover-se e comportar-se, etc. Que é aqui a 



168 Pedro M. S. Alves 

"consciência" do centauro? Diremos que é a relação entre uma exterioridade, 
como objecto, e uma interioridade psicológica que "representa" esse objecto? 
De nenhum modo, pois, responderemos, o centauro não é nada "real". Dir-se-
-á, então, que o centauro está "dentro" da consciência e desfila diante de nós 
numa espécie de "cena mental" interior? Mas não é assim que o centauro 
aparece - ele dá-se ao mesmo tempo como objecto de consciência e como 
não sendo parte ou ingrediente da consciência. Desse modo, o centauro não 
está nem "fora", nem "dentro", e estas distinções não têm qualquer relevância 
para esclarecer a situação. Ser-consciente, para o centauro, significa sim
plesmente comparecer e ficar disponível, mostrar-se como aquilo que é. O 
tomar-se evidente é, assim, a nota própria do dar-se a uma "consciência". 
Mas esse dar-se a uma consciência significa, agora, a emergência da própria 
coisa num horizonte de experiência, já que esta nada seria sem esta relação à 
consciência ou esta sua entrada no espaço da visibilidade. Mutatis mutandis, 
o mesmo vale para o fenómeno de realidade. O mundo objectual que a posi
ção ingénua interpreta como um "em si" por si mesmo subsistente só pode 
valer como tal em si na medida em que ele é mundo entrando no espaço da 
visibilidade e apresentando-se como fenómeno de realidade. Só há algo como 
um mundo "objectivo", "real", na medida em que é mundo disponível para 
um experienciar, quer dizer, mundo consciente. E este ser-consciente não 
significa a relação a uma instância "representativa", mas antes essa entrada 
no espaço aberto da evidência pela qual ele se pode mostrar como isso 
mesmo que é. 

Manifestamente, o predicado "ser-consciente" ou "estar dado a uma 
consciência" nenhuma nota acrescenta a uma coisa. Mas o dar-se à consciên
cia é, por outro lado, um ingrediente necessário para que algo se constitua 
como coisa. Na medida em que refere a consciência a um ego subjacente e a 
interpreta como sua expressão, Descartes criou a própria noção de uma 
"mente" separada do corpo e fechada sobre a sua própria interioridade. Dis
solver sistematicamente a noção de mente significa, aqui, surpreender a 
consciência como essa abertura de um espaço de visibilidade e interpretar a 
relação da consciência ao seu objecto como uma relação não-real, isto é, 
como uma relação que não é descritível por via de conceitos fundados na 
determinação de nexos causais, físicos e psíquicos, entre "coisas" como cor
pos ou mentes. 

Na verdade, a modalidade de experiência a que se chama "percepção", 
por exemplo, pode aparentemente ser descrita como uma relação causal entre 
um corpo físico e um aparelho registador, nomeadamente um cérebro huma
no. Na medida em que todas as funções noéticas se deixam rebater sobre a 
infra-estrutura física e as leis naturais correspondentes, o programa reducio-
nista de Descartes parece poder triunfar sobre a tese, também ela cartesiana, 
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da irredutibilidade da consciência. Mas é justamente neste ponto que o pri
mado da consciência se exprime e fortalece: esclarecer o que é haver cons
ciência perceptiva de uma coisa ou de um mundo não é descrever nexos cau
sais entre coisas, mas antes mostrar como um mundo emerge e se torna 
presente para que, de seguida, o olhar teórico possa detectar nele leis e nexos 
causais objectivos. A linguagem que descreve este dar-se do mundo é ante
rior à linguagem científico-objectiva a respeito de qualquer nexo causal entre 
coisas. Ela não fala de movimentos da matéria, de estímulos nervosos ou de 
processos cerebrais. Ela fala antes de processos conscienciais que não são 
redutíveis a qualquer relação real. E fala de tais processos não como eventos 
psíquicos acontecendo numa "coisa" como a "mente", mas enquanto modos 
de doação em que um mundo se dá, se configura como realidade disponível 
para um experienciar a ele dirigido. 

Só na medida em que é inscrita num campo anterior a toda e qualquer 
conexão natural-causal pode a consciência ser surpreendida como dimensão 
originária. 

8= A "máquina de terra" e o "homem verdadeiro" 

Em certo sentido, a distinção cartesiana entre o maquinal e o humano 
cai e perde sentido. Removida a equação entre maquinal e mecânico, com
preendido o maquinal como um dispositivo puramente matemático de com
putação universal, todas os desempenhos atribuíveis ao pensamento são 
outros tantos desempenhos possíveis de uma máquina, de tal modo que tudo 
aquilo que a máquina faria ou faz é o mesmo que pensamento. 

Mas, num aspecto essencial, a distinção cartesiana permanece e ganha 
um novo sentido. 

Por que razão não nos podemos conceber como máquinas, mesmo que 
concebamos máquinas capazes de mimar em totalidade o nosso comporta
mento? 

E que a própria compreensão de nós próprios exclusivamente fundada 
na objectivação comportamental representa já uma falsificação do que signi
fica ser "humano". 

Ponhamos lado a lado a máquina de terra e o homem verdadeiro - tudo 
neles poderia ser igual. Igual do ponto de vista do comportamento. Onde 
localizar, então, a diferença? E em que consiste tal diferença? 

A resposta de Descartes é um passo na direcção certa, mas um passo 
ainda insuficiente. Para ele, o homem verdadeiro não será apenas esta máqui
na que responde, mas um ser que dá testemunho de si próprio, que tem 
consciência de si mesmo sob a forma de uma experiência interna que é como 
que um teatro interior. 
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A impossibilidade de exibir publicamente tal experiência toma a dife
rença imperceptível. Ela está apenas dada "a mim próprio" ou ocorre "den
tro" de mim. Mas que força terá ela perante alguém disposto a negar que eu 
próprio seja um "eu"? 

De certo modo, a diferença constitutiva do homem verdadeiro passa por 
este "dentro". Mas, ao mesmo tempo, este acantonamento da diferença num 
"dentro" falseia toda a questão. 

O essencial não é aqui a experiência dita interna, mas esse haver expe
riência tomado por si mesmo e enquanto tal. Efectivamente, os conceitos 
noéticos não referem puros estados "interiores", representativos; eles cobram 
significado como modalidades de configuração da experiência segundo o seu 
teor próprio de sentido. Esta é um percepcionar, um sentir, um conceber, um 
imaginar, etc. De cada vez, um horizonte de encontro se configura e, através 
dele, algo se anuncia e aparece, algo fica exposto e disponível no seu ser 
objectual. A experiência nada tem, pois, que ver como uma cena interior 
desenrolando-se num teatro privado e incomunicável. Ela é antes irrupção do 
próprio espaço público em que se funda a possibilidade de toda a comunica
ção. No seu seio, configuram-se certamente um mundo e um "eu", melhor, 
um inundo que me é dado ou um mundo que é para mim. Este "eu" aí irrom
pendo é, porém, também ele algo dado na abertura da experiência. Por isso 
mesmo, ele não é nunca uma simples "coisa" que desenhe o lugar, circuns
crito e fechado, onde o experienciar se efectiva. 

Ponhamos lado a lado máquina de terra e homem verdadeiro. 
A máquina, pômo-la no mundo. 
Ao pôr o homem verdadeiro, pomos, porém, a própria experiência ori

ginariamente configuradora de mundo. 
Neste sentido, só a posição do humano é em si mesma independente e 

incondicionada - ela nada de outro pressupõe. 
É justamente isso o homem na sua verdade. 
No final da Quinta Parte do Discurso, Descartes dirá que a nossa alma 

" [ . . . ] é de uma natureza inteiramente independente do corpo e, por conse
guinte, que ela não está sujeita a morrer com ele".10 

Segundo a estrita letra cartesiana, isso significa que a alma sobreviverá à 
destruição do corpo próprio e, no limite, que ela sobreviverá à destruição do 
próprio universo físico e natural. 

Mas isso significa, mais fundamente, que a verdade do homem não está 
no simples existir num mundo que já é de antemão. 

A verdade do homem é este existir confígurador de mundo ou esta 
abertura de um horizonte de experiência que traz um mundo à eclosão. 

1 0 " [ - • - ] est cTvne nature entierement independante du cors, & par consequent, qu'elle n'est 
point suictte a rflourir auec luy". Discours da la méthode, AT V!, p. 59. 
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Resume 

DESCARTES: L'HOMME V E R I T A B L E E T LA MACHINE DE T E R R E 

En partant ties demiers paragraphes de la cinquicme parti du Discours de la 
Methode, on a reconstitute !a formulation cartcsienne dc la perception d'un autre moi. 
Les criteres de I'usage du langage et de la plasticity du comportement ont etc analyses 
a la lumicre de I'idee d'une machine universelle ct du test dc Turing. 

On conclut de la faiblesse de Pargument cartesien sur I'irrcductibilite de la 
pensee a un dispositif machinal. En tant qu'issuc de la difficultc, on propose une 
revision de la facon cartesienne dc caraclcrisation de la pensee a partir du concept 
d'experience, tout en abandonnant le theme d'une perception interne incommunicable 
et intemoignable. 
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