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“A concepção individualista dos direitos humanos tem evolvido 
rapidamente, com os tremendos sucessos deste século, para uma 
transformação incomensurável nas noções jurídicas do individualismo, 
restringidas agora por uma extensão, cada vez maior, dos diretos 
sociais. Já se não vê na sociedade um mero agregado, uma 



 

justaposição de unidades individuais, acasteladas cada qual no seu 
direito intratável, mas uma entidade naturalmente orgânica, em que a 
esfera do indivíduo tem por limites inevitáveis, de todos os lados, a 
coletividade. O direito vai cedendo à moral, o indivíduo à associação, 
o egoísmo à solidariedade humana”. (Rui Barbosa, Questão social e 
política) 

Resumo da Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da 
Universidade Estácio de Sá, como parte dos requisitos necessários à qualificação do processo 
de obtenção do título de Doutor em Direito  

 
O fim que animou a realização deste trabalho foi investigar a ideia de justiça distributiva no 
pensamento jurídico-político de Rui Barbosa e, por conseguinte, saber em que medida a 
concepção ruiana de igualdade, com base na desigualdade natural, influenciou a ideia de 
justiça do jurista, além de analisar os fios do seu liberalismo nessa ordem de problemas. 
Tomamos, portanto, como fio condutor conceitual deste trabalho a ideia de justiça distributiva 
no pensamento ético-político de Aristóteles, nada menos o primeiro teórico a sistematizá-la 
nas suas obras Ética a Nicômaco e Política. Estes livros foram estudados inicialmente, embora 
estejamos cientes de que, para apreender com profundidade o pensamento aristotélico no 
limite desta pesquisa, foi necessário compreender as obras acima partindo, 
metodologicamente, destes textos e depois retornar a eles após examinar, crítico-
analiticamente, outros textos de sua autoria e de outros investigadores que consubstanciaram o 
presente trabalho. Logo, nada disso teria sentido se não fosse revitalizado para 
compreendermos o pensamento jusdistributivista ruiano, apesar do jurispolítico brasileiro 
nunca ter escrito, diretamente, sobre o tema. Assim, o presente texto de tese ficou dividido 
metodologicamente em quatro capítulos e uma conclusão, além desta Introdução. O capítulo I, 
O pensamento aristotélico e a ideia de justo distributivo, foi subdividido em cinco tópicos: 1. 
Introdução; 2. Elementos gerais do pensamento aristotélico; 3. Bem-estar como bem ético-
político; 4. Justiça: bem primeiro e último da polis; 5. Justiça distributiva: fundamento político 
da relação igualdade-liberdade, 5.1. O justo distributivo em Ética a Nicômaco, 5.2. O justo 
distributivo em Política, 5.3. Crítica ao justo distributivo aristotélico e 6. Considerações finais 
parciais, tendo estas um viés reflexivo e não meramente recapitulativo. No capítulo dois, O 
pensamento liberal e suas implicações, investigamos o liberalismo como algo vital para 
entender o pensamento jurídico-político ruiano em geral e, particularmente, sua ideia de justo 
distributivo que se baseia na premissa ética da desigualdade natural, por meio dos seguintes 
tópicos: 1. Introdução; 2. Histórico a partir da Revolução Puritana de 1640; 3. Elementos do 
pensamento liberal; 4. Constitucionalismo, o liberalismo jurídico; 5. Igualdade: o elemento 
ético-político do liberalismo; 6. As ideias de justiça e do justo distributivo no pensamento 
liberal; 7. Considerações finais parciais, procurou-se a reflexão no lugar da mera recapitulava. 
O terceiro capítulo destinou-se ao estudo do pensamento ruiano de um modo geral e, 
especificamente, seus aspectos jurídico-políticos cuja centralidade, para nós, é a ideia de 
igualdade que consubstancia o sentido de justo distributivo que ele não elaborou, 
sistematicamente, mas que depreendemos a partir da leitura dos seus textos, assim o capítulo 
ficou dividido em: 1. Introdução; 2. O ingresso do liberalismo no Brasil; 3. As influências 
teóricas sobre Rui Barbosa; 4. O liberalismo de Rui Barbosa; 5. Considerações finais parciais. 
A Ideia de justo distributivo no pensamento de Rui Barbosa é o capítulo que finda o presente 
trabalho. Neste, estudamos nos textos mais significativos de Rui a concepção de justo 



 

distributivo que defendeu ao longo de sua exitosa caminhada jurispolítica: 1. Introdução; 2. A 
ideia de igualdade em Rui Barbosa; 3. A concepção de justiça, segundo Rui Barbosa; 4. O 
sentido de justo distributivo no pensamento de Rui Barbosa; 4.1. Justo distributivo político em 
Rui; 4.2. Justo distributivo econômico em Rui; 5. Considerações finais parciais.  
 
Palavras-chave: Rui Barbosa. Aristóteles. Liberalismo. Justiça Distributiva. Justiça. 
Abstract of the Doctoral Thesis presented to the Post-Graduation Program in Law of the 
Estácio de Sá University, as part of the requirements necessary to qualify the process of 
obtaining a Doctor of Law. 
 

The purpose of this work was to investigate the idea of distributive justice in Rui Barbosa's 
juridical-political thought and, therefore, to know to what extent the ruian conception of 
equality, based on natural inequality, influenced his idea of justice as well as to analyze the 
threads of his liberalism in this order of problems. We take, therefore, as the conceptual thread 
of this work the idea of distributive justice in Aristotle's ethical-political thought, not least the 
first theorist to systematize it in his works Ethics to Nicomachus and Politics. These books 
were initially studied, although we are aware that, in order to grasp in depth Aristotelian 
thought on the edge of this research, it was necessary to understand the previous works 
starting methodologically from these texts and then return to them after critically examining 
other materials produced by this author and by other researchers who substantiated the present 
work. Therefore, none of this would have made sense if it was not revitalized to understand 
the Ruian jusdistributivist thought, although the Brazilian jurispolitical never wrote 
specifically about this subject. Thus, the present thesis text was methodologically divided into 
four chapters and one conclusion, in addition to this Introduction. Chapter I, Aristotelian 
Thought and the Idea of Distributive Righteousness, has been subdivided into five topics: 1. 
Introduction; 2. General elements of Aristotelian thought; 3. Welfare as an ethical-political 
good; 4. Justice: first and last good of the polis; 5. Distributive justice: political foundation of 
the equality-freedom relationship 5.1. The distributive just in Nicomachean Ethics, 5.2. The 
distributive fair in politics, 5.3. Criticism of the Aristotelian distributive just and 6. Partial 
final considerations, which had a reflexive and not merely recapitulative bias. In Chapter Two, 
Liberal Thought and its Implications, we investigated liberalism as vital to the understanding 
of Ruian legal-political thinking in general, and particularly its idea of distributive fairness that 
is based on the ethical premise of natural inequality, through the following: topics: 1. 
Introduction; 2. History from the Puritan Revolution of 1640; 3. Elements of liberal thought; 
4. Constitutionalism, legal liberalism; 5. Equality: the ethical-political element of liberalism; 
6. The ideas of justice and the distributive just in liberal thought; 7. Partial concluding 
remarks, whose reflection was sought in the  place of a mere recapitulation. The third chapter 
was aimed at the study of Ruian thought in general and, specifically, its juridical-political 
aspects whose centrality, for us, is the idea of equality that substantiates the sense of 
distributive fairness that he did not systematically elaborate but which we infer from the 
reading of its texts, thus the chapter was divided in: 1. Introduction; 2. The entrance of 
liberalism in Brazil; 3. The theoretical influences on Rui Barbosa; 4. The liberalism of Rui 
Barbosa; 5. Partial Final Considerations. The idea of just distributive in the thought of Rui 
Barbosa is the chapter that ends the present work. In this chapter we study in Rui's most 
significant texts the conception of just distributive that he defended along his successful 
jurispolitical journey: 1. Introduction; 2. The idea of equality for Rui Barbosa; 3. The 



 

conception of justice, according to Rui Barbosa; 4. The sense of just distributive in Rui 
Barbosa's thought; 4.1. Political distributive fairness for  Rui; 4.2. Fair distributive economic 
for Rui; 5. Partial Final Considerations. 
 
 
Keywords: Rui Barbosa. Aristotle. Liberalism. Distributive Justice. Justice. 
Sintesi dela Tesi di Dottorato presentata al programma post-laurea in Giurisprudenza presso 
l'Università Estacio de Sa, come parte dei requisiti per la qualificazione del processo di 
ottenimento del titolo di Dottore in Giurisprudenza 

 
 

Lo scopo che anima questo lavoro era di investigare l'idea di giustizia distributiva nel pensiero 
giuridico-politico di Rui Barbosa e, quindi, sapere fino a che punto la concezione ruiana 
dell'uguaglianza, basata sulla disuguaglianza naturale, influenzò l'idea di giustizia del oltre ad 
analizzare i fili del suo liberalismo in questo ordine di problemi. Prendiamo quindi come filo 
concettuale di questo lavoro l'idea di giustizia distributiva nel pensiero etico-politico di 
Aristotele, che è stato il primo teorico a sistematizzarlo nelle sue opere Etica Nichomachea e 
Politica. Questi libri sono stati inizialmente studiati, anche se siamo consapevoli che per 
comprendere a fondo il pensiero aristotelico ai margini di questa ricerca, è stato necessario 
comprendere le opere di cui sopra partendo metodologicamente da questi testi e poi tornandoci 
dopo aver esaminato criticamente altri testi. autore ed altri ricercatori che hanno corroborato il 
presente lavoro. Pertanto, nulla di tutto ciò avrebbe senso se non fosse rivitalizzato per 
comprendere il pensiero jusdistributivista di Barbosa, sebbene il giurispolitico brasiliano non 
abbia mai scritto direttamente sull'argomento. Pertanto, il presente testo di tesi è stato 
metodologicamente suddiviso in quattro capitoli e una conclusione, oltre a questa 
Introduzione. Il capitolo I, Il pensiero aristotelico e l'idea della giustizia distributiva, è stato 
suddiviso in cinque argomenti: 1. Introduzione; 2. Elementi generali del pensiero aristotelico; 
3. Il benessere come bene etico-politico; 4. Giustizia: primo e ultimo bene della polis; 5. 
Giustizia distributiva: fondamento politico del rapporto di uguaglianza-libertà 5.1. Il 
distributore proprio nell'etica nicomachea, 5.2. La fiera distributiva in politica, 5.3. Critica 
della giusta distribuzione distributiva aristotelica e 6. Considerazioni finali parziali, che hanno 
una propensione riflessiva e non meramente ricapitolativa. Nel capitolo due, Il pensiero 
liberale e le sue implicazioni, abbiamo studiato il liberalismo come vitale per comprendere il 
pensiero politico-politico ruandese in generale, e in particolare la sua idea di equità 
distributiva che si basa sulla premessa etica della disuguaglianza naturale, attraverso quanto 
segue: argomenti: 1. Introduzione; 2. Storia della rivoluzione puritana del 1640; 3. Elementi di 
pensiero liberale; 4. Costituzionalismo, liberalismo legale; 5. Uguaglianza: l'elemento etico-
politico del liberalismo; 6. Le idee di giustizia e di distribuzione solo nel pensiero liberale; 7. 
Osservazioni conclusive parziali, si è cercato di riflettere al posto della semplice 
ricapitolazione. Il terzo capitolo è finalizzato allo studio del pensiero di Barbosa in generale e, 
in particolare, dei suoi aspetti giuridico-politici la cui centralità, per noi, è l'idea di uguaglianza 
che conferma il senso di equità distributiva che non ha sistematicamente elaborato ma che 
deduciamo dalla lettura dei suoi testi, quindi il capitolo è stato diviso in: 1. Introduzione; 2. 
L'ingresso al liberalismo in Brasile; 3. Le influenze teoriche su Rui Barbosa; 4. Il liberalismo 
di Rui Barbosa; 5. Considerazioni finali parziali. L'idea di solo distributivo nel pensiero di Rui 
Barbosa è il capitolo che finisce il presente lavoro. In questo capitolo studiamo nei testi più 
significativi di Rui la concezione del solo distributivo che ha difeso lungo il suo riuscito 



 

viaggio giurispolitico: 1. Introduzione; 2. L'idea di uguaglianza in Rui Barbosa; 3. La 
concezione della giustizia, secondo Rui Barbosa; 4. Il senso di semplice distribuzione nel 
pensiero di Rui Barbosa; 4.1. Giustizia distributiva politica a Rui; 4.2. Giustizia distributiva 
economica in Barbosa; 5. Considerazioni finali parziali. 
 
 
Parole-chiave: Rui Barbosa. Aristotele. Liberalismo. Giustizia Distributiva. Giustizia. 
Abreviaturas das obras citadas de Aristóteles  
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Introdução  

Durante o desenvolvimento da pesquisa para o doutorado no Programa de Pós-

Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na área de concentração 

Filosofia Prática (2008-2012),1 sob orientação do Prof. Franklin Trein, observamos que Marx 

herda de Hegel o entendimento do quanto o pensamento de Aristóteles é profundo e perene, 

tanto que usa os conceitos aristotélicos ao longo de O capital para robustecer suas ideias. 

Marx considera o estagirita exemplo máximo de pensador concreto, em virtude de o 

método aristotélico aliar o empírico e o transcendental, concomitantemente, enfrentando os 

problemas científicos e filosóficos sob o prisma da totalidade articulada. A partir disso, há 

cinco elementos de ordem teórica que fazem com que Aristóteles seja um pensador decisivo 

para o pensamento em geral, e o jurídico em particular, a saber: 1. a relação entre ato e 

potência; 2. a totalidade articulada dos elementos; 3. os conceitos econômicos dos valores; 4. o 

princípio de causalidade; 5. a relação entre ética, política e direito na elaboração da filosofia 

prática. Assim, passei a estudar o pensamento aristotélico no que concerne à reflexão sobre a 

justiça, especial o justo distributivo enquanto fonte da justiça como equidade em relação aos 

direitos, porque toda sociedade, cada uma a sua maneira, busca a justiça como bem primeiro.  

Nos períodos de 2013-2014 e 2016-2017, demos prosseguimento ao objetivo posto 

acima ao instituir, na UNESA, campus de Cabo Frio, por meio do Programa Institucional de 

Iniciação Científica-CNPq, sob o patrocínio da coordenadora do Curso de direito, Prof.ª Maria 

Clarice Bezerra, um grupo de pesquisa cujo objeto foi investigar a relação entre ética, política 

e direito, segundo Aristóteles, resultando na publicação de um esboço na forma de artigos.2  

Prosseguindo com a investigação sobre o pensamento ético-político de Aristóteles, 

produzimos, sob a Supervisão do saudoso Prof. Aquiles C. Guimarães no Pós-Doutorado no 

Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (2013-

2015), uma pesquisa sobre o pensamento ético de Edmund Husserl. Nessa oportunidade, 

pudemos, no Relatório Pós-Doutoral,3 incluir um tópico em que fizemos algumas relações 

                                                 
1 TROTTA, W. O conceito de ética, segundo a perspectiva do pensamento de Marx. RJ: UFRJ, 2012. 
2 O resultado parcial dessa pesquisa ensejou a publicação de quatro resenhas de autoria dos alunos para a Revista 
Transdisciplinar Logos & Veritas (http://revistalogoseveritas.inf.br/lev/?page_id=138). Outro resultado foi a 
publicação de um artigo sobre Aristóteles na Revista da Faculdade de Direito de Valença em outubro de 2015, 
depois republicado em 2018 na Revista Direito e Fenomenologia. Este trabalho, deveras importante, foi alterado 
substantivamente e incorporado ao primeiro capítulo desta tese. Oxalá esperamos, com isso, obter sucesso.    
3 TROTTA, W. O conceito de ética, segundo Husserl, na perspectiva dos ensaios ‘Renovação’. RJ: UFRJ, 2015. 
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entre Aristóteles, Kant e Husserl no que tange às investigações sobre ética e seus respectivos 

sistemas. Este trabalho foi decisivo porque trouxe novos elementos teóricos. 

Por incentivo do Prof. Aquiles Guimaraes resolvemos aprofundar nossas leituras 

sobre a filosofia prática de Aristóteles em conexão mais próxima com o universo jurídico, no 

que aproveitamos nossas pesquisas na UNESA e as submetemos à análise do Prof. Rafael 

Iório, quando tivemos a oportunidade de assistir, como aluno ouvinte, às suas aulas sobre 

Direito Constitucional Comparado entre Brasil e Estados Unidos, sob a perspectiva deveras 

interessante do estudo antropológico das culturas como mediação exemplar para compreender 

os aspectos  jurídicos específicos das formações sociais em tela, ou melhor, um método para 

comparar as produções jurídicas enquanto construções culturais, o que nos ajudou a renovar e 

clarear nossa compreensão sobre cultura que vinha amadurecendo desde as leituras de e sobre 

Husserl. 

No início de 2016, por sugestão do Prof. Rafael Iório, resolvemos, sob sua orientação, 

investigar e analisar o justo distributivo, segundo Aristóteles, em cotejamento com a ideia de 

justo distributivo extraída da vasta produção intelectual e legiferante de Rui Barbosa. Nesse 

sentido, hoje, mais do que antes, estamos convencidos da atualidade das percepções 

aristotélicas no campo da praxis,4 sobretudo quanto à ideia do justo distributivo como núcleo 

de um tipo de justiça na relação entre Estado e cidadãos sob a perspectiva do bem comum e na 

articulação dos laços integrativos de uma sociedade impactada pelas tensões derivadas da 

busca de bens que satisfaçam necessidades. Essa concepção generosa de convivência humana 

remete à ideia de que, sendo o humano um ser político, deve voltar-se ao outro na busca de si 

mesmo e das condições que viabilizem direitos fundamentais do ponto de vista inovador do 

justo distributivo como centro dos novos direitos em resposta a novas necessidades 

existenciais mais profundas.    

Nesse sentido, o fim que animou a realização deste trabalho foi investigar a ideia de 

justiça distributiva no pensamento jurídico-político de Rui Barbosa e, por conseguinte, saber 

em que medida a concepção ruiana de igualdade, com base na desigualdade natural, 

influenciou o ideal de justiça do jurista, além de analisar os fios do seu liberalismo nessa 

ordem de problemas. 

                                                 
4 Segundo Aristóteles, o conhecimento se divide em três grandes campos, a saber: 1. o teorético, que estuda um 
conjunto de princípios, causas, métodos científicos etc.; 2. poíesis (poética), que pesquisa a produção das artes e 
ofícios; 3. o conhecimento prático, que se refere às investigações nas áreas da ética, da política, do jurídico etc. 
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Tomamos, portanto, e evidentemente, como fio condutor conceitual deste trabalho a 

ideia de justiça distributiva existente no pensamento ético-político de Aristóteles, nada menos 

o primeiro teórico a sistematizá-la nas suas obras Ética a Nicômaco (EN) e Política (Pol).  

Estes livros foram estudados inicialmente, embora estejamos cientes de que, para apreender 

com certa profundidade o pensamento aristotélico no limite desta pesquisa, foi necessário 

compreender as obras acima partindo, metodologicamente, destes textos e depois retornar a 

eles após examinar, crítico-analiticamente, um conjunto de outros textos de sua autoria e de 

outros investigadores que, diretamente, consubstanciaram o presente material. Contudo, nada 

disso teria sentido se não fosse revitalizado para compreendermos o pensamento 

jusdistributivista ruiano, apesar do jurispolítico brasileiro nunca ter escrito, diretamente, sobre 

o tema. 

Logo, o presente texto de tese ficou dividido metodológica e sistematicamente em 

quatro capítulos e uma considerações finais, além desta Introdução como guia deste trabalho. 

Aqui cabem algumas observações necessárias quanto ao que ora denominamos 

“Considerações Finais”. Preferimos a expressão “Considerações Finais” à “Conclusão” porque 

entendemos que um texto de tal natureza nunca é entregue ou finalizado de forma 

absolutamente satisfatória, todavia abandonado forçosamente em razão das exigências 

impostas pelas práticas do quotidiano. Não há nisto nenhuma crítica ao que é tradicionalmente 

utilizado, mas apenas a constatação da permanente insatisfação que nos domina na conclusão 

de um trabalho, por isso preferimos a expressão “Considerações Finais” por serem sempre 

provisórias. Desse modo, “Considerações Finais” parecem mais apropriadas por aludirem ao 

provisório e, nesse caso, mas do que meramente elencar observações resumidas e repetidas 

sobre cada capítulo, tomamos este espaço para elaborar algumas reflexões quanto às 

descobertas pessoais. 

Dois outros aspectos importantes sobre este texto. Além desta Introdução Geral, em 

cada capítulo julgamos essencial apresentar uma introdução, em linhas resumidas, para 

facilitar a leitura dos conteúdos nele existentes, embora aqui sejam fornecidas outras 

informações para além dos capítulos, e uma considerações finais parciais como sínteses 

provisórias dos capítulos. 

O capítulo I, O pensamento aristotélico e a ideia de justo distributivo, foi subdividido 

em cinco tópicos: 1. Introdução; 2. Elementos gerais do pensamento aristotélico; 3. Bem-estar 
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como bem ético-político; 4. Justiça: bem primeiro e último da polis; 5. Justiça distributiva: 

fundamento político da relação igualdade-liberdade, 5.1. O justo distributivo em Ética a 

Nicômaco, 5.2.  O justo distributivo em Política, 5.3. Crítica ao justo distributivo aristotélico e 

6. Considerações finais parciais, tendo estas um viés reflexivo e não meramente recapitulativo. 

No tópico um, elaboramos pequena Introdução de cunho teórico porque muitos 

elementos nesta Introdução Geral não poderiam ser descritos, assim entendemos conveniente 

ampliar as considerações do capítulo nas suas linhas iniciais para ficar compreensível a leitura 

do texto, pois nele estão os elementos teóricos que decidem a sorte desse capítulo, ao mesmo 

tempo que procura justificá-lo, atualmente. Para ficar claro, nesta introdução fizemos breve 

reflexão sobre a importância do pensamento aristotélico. 

Quanto ao tópico dois, intitulado Elementos gerais do pensamento aristotélico, este 

não teve de nossa parte o objetivo de elaborar nenhuma releitura do pensamento de Aristóteles 

e muito menos reconfigurar sua filosofia ético-política, porque fugiria ao objetivo traçado 

acima, além de ser pueril do ponto de vista filosófico. O que nos importou, porém, a propósito 

deste pensador, foi explorar suas formulações filosóficas e o impacto em sua filosofia prática, 

logo, esse tópico apresenta, em linhas gerais, os principais elementos de sua filosofia com o 

fito de situar o autor e compreendê-lo em suas formulações teóricas e suas ideias jurídico-

políticas. 

No tópico três, Bem-estar como bem ético-político, fizemos uma reflexão das 

principais considerações de Aristóteles a respeito de o bem-estar ser algo que todos buscam ao 

longo de suas vidas, cabendo à Cidade,5 nesse caso, criar e assegurar condições para que todos 

satisfaçam suas necessidades, além da procura individual do prazer sancionado pelas leis e os 

costumes moralmente válidos. Contudo, por que usamos o termo ‘bem-estar’ no lugar de 

‘felicidade’ que geralmente traduz eudaimonia-εὐδαιμονία? É porque bem-estar dá uma ideia 

do eu em atividade sob boa inspiração de entidade benfazeja que busca permanente o que diz 

respeito à melhor vida possível, ao passo que felicidade implica uma condição de beatitude, 

uma escala superior de vida. Para Aristóteles, felicidade está condicionada ao complexo 

propósito em que cada um estabelece para si, o prazer, a riqueza e a honra como elementos de 

felicidade, mas o que ele aponta, de peculiar, é para o fato de existir atividades superiores 

                                                 
5 Escreveremos doravante o termo Cidade com C maiúsculo para dar ideia de centro político, administrativo, 
militar e jurídico (tal qual a formulação moderna de Estado soberano como conjunto de instituições), e não cidade 
enquanto simples unidade política de uma federação, ou lugar em que os indivíduos têm seus domicílios.  
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como a busca da verdade, por exemplo. Logo, a felicidade, superior ao bem-estar, é um eu 

virtuoso, filosófico, que nem todos a desejam, assim é papel da Cidade garantir aos cidadãos6 

meios à melhor vida possível. Outro elemento da felicidade, para Aristóteles, é amizade, pois 

quem tem amigo tem tudo. 

Em Justiça: bem primeiro e último da polis, tópico quatro, procuramos enfatizar a 

justiça como bem político da Cidade e, na verdade, o único bem ou atividade, ou estrutura 

capaz de viabilizar o bem-estar na forma da melhor vida possível. Neste espaço, trabalhamos 

os livros V de Ética a Nicômaco e III de Política com o escopo de mostrar que a justiça, sendo 

o bem último da Cidade, tem diversos sentidos desde legalidade, probidade, equidade, virtude 

total e estrutura essencial ao funcionamento político da Cidade. Segundo Aristóteles, a ideia 

de justiça domina a vida de todos e, especialmente, do bom cidadão que procura materializar 

todas as expressões desta totalidade como virtude central nas relações políticas. Caso tomemos 

um microscópio para lermos Ética a Nicômaco, observaremos que a justiça é uma 

preocupação constante nessa obra e vai além do famoso livro V que ficou conhecido como 

Tratado da Justiça. Não se trata de confrontarmos eudaimonia com dikaiosύnh (δικαιοσύνη – 

justiça) ou muito menos supor que Aristóteles tenha pensado nestes termos. Ousamos, nesse 

caso, dizer que, sem a dikaiosύnh, não haveria possibilidade do bem-estar como a melhor vida 

possível.  

O tópico cinco, Justiça distributiva: fundamento político da relação igualdade-

liberdade, também foi subdividido em: 5.1. O justo distributivo em Ética a Nicômaco, 5.2. O 

justo distributivo em Política e 5.3 Crítica ao justo distributivo aristotélico. Este tópico é 

desafiador porque nele está o cerne teórico que norteou nossa análise sobre como o liberalismo 

ruiano trata a questão do justo distributivo, logo tomamos o cuidado em extrair dele o conceito 

nuclear de que uma sociedade política, não gregária, norteada pela égide da justiça 

distributiva, em última instância, estabelece a relação do todo com as partes, colocando-se em 

posição distinta à justiça corretiva que disciplina as relações entre os cidadãos 

individualmente, embora de natureza jurídico-política. A justiça distributiva, entretanto, 

                                                 
6 “Ética a Nicômaco e Política convergem no delineamento da figura do protagonista da moral. Trata-se de um 
homem grego, adulto, do sexo masculino, livre, e dotado de renda que lhe evite a necessidade do trabalho 
assalariado” (VEGETTI, 2014, p. 24). ** 
** Mediante esta observação de Vegetti, usaremos o termo cidadão sempre que Aristóteles se referir ao indivíduo 
na polis, enquanto os termos ser humano, homem, indivíduo etc., faremos uso quando Aristóteles for mais 
abrangente e tratar para além de questões da polis. Esta observação é importante porque Ética e Política são 
obras preocupadas com o cidadão enquanto agente na e da Cidade.  



6 

historicamente, embora tenha existido como prática nas Cidades gregas desenvolvidas, passa a 

ter tratamento conceitual por meio das reflexões de Aristóteles, sendo por este pensada nos 

termos que propomos acima, tanto que, ao longo do livro Política, o estagirita relacionou-a 

subliminarmente como justiça, por excelência, no regime político marcado pela politeia ou 

constitucional, fazendo com que hoje possamos, mutatis mutandi, transladá-lo à condição de 

democracia. Por fim, neste tópico, as obras Ética a Nicômaco e Política, juntas, foram 

examinadas para consubstanciar que o justo distributivo tem por preocupação o justo meio 

enquanto centralidade da política e materialização da igualdade em uma Cidade de homens 

livres. O justo distributivo, por fim, trabalha no âmbito da proporção geométrica que coloca 

em movimento o direito como condição de mérito. 

Restam algumas observações importantes quanto aos elementos desse capítulo, que 

teve três momentos históricos distintos: o primeiro, quando fizemos muitas considerações 

sobre Ética a Nicômaco e Política no trabalho de conclusão de doutorado em 2012; o segundo, 

quando anotamos pequenas considerações quanto a Ética a Nicômaco no Relatório Pós-

Doutoral em 2014; terceiro, em 2015, quando publicamos um artigo sobre Aristóteles. 7  

 As traduções que utilizamos para lermos as obras Ética a Nicômaco e Política são 

dos seguintes eruditos: 1. Mário da Gama Kury, que traduziu os dois textos para a Editora da 

UnB; 2. Leonel Vallandro e Gerd Bornheim que verteram a EN.do inglês para o português 

pela Editora Abril Cultural, baseado na tradução do grego para o idioma bretão de David Ross; 

3. Antônio de Castro Caeiro, traduziu EN. direto do grego antigo ao português de publicação 

da Editora Forense; 4. Antônio Campelo Amaral e Carlos de Carvalho Gomes, traduziram o 

livro Política do grego antigo ao português lusitano para Editora Veja; 5. Marco Zingano 

verteu do texto grego o livro V da EN. pela Editora Edysseus. Contudo, tem algumas 

especificidades. Tanto a EN. quanto à Política, traduzidas pela Editora da UnB, não 

mencionaram os números das linhas após a identificação das páginas e colunas, segundo a 

consagrada editoração de 1831-1836 do filólogo Immanuel Bekker, por isso nos valemos das 

outras traduções para auxiliar na marcação quanto aos números das páginas de acordo com 

classificação do erudito alemão. Fizemos uso dessas traduções em conjunto porque elas se 

completam e ajudam no entendimento dos textos. 

                                                 
7 Ver notas 1, 2 e 3.  
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Nas notas de pé de página, no tocante aos textos de Aristóteles, respeitamos o padrão, 

mas, quando nestas notas os textos do estagirita estiverem ao lado de trechos de outras 

autorias, nós a destacamos em itálico para que a leitura fique distinta. Outro detalhe são as 

inúmeras notas ao logo deste trabalho. Nós assim procedemos por três motivos: primeiro, 

deixar o corpo do texto mais leve e dinâmico, possibilitando leitura inteligível dos seus 

conteúdos; segundo, as notas de nossa autoria têm a finalidade de apresentar algo a mais sobre 

os problemas da tese ao lado de descobertas importantes relativas a outros conteúdos fora de 

nossa tese, que podem auxiliar na leitura deste trabalho; terceiro, as notas contendo citações de 

estudiosos têm a devida relevância porque ilustram e ampliam nossa compreensão dos 

problemas, bem como o caráter de justificativa. Estas observações dizem respeito aos demais 

capítulos da presente tese.     

Resta salientar, contudo, que nossa empreitada guarda o propósito, além de outros 

específicos, justificar o justo distributivo quanto ao mérito em relação à classe trabalhadora 

que, além de fornecer as energias do trabalho pessimamente remunerado, oferece por meio da 

carga tributária, especialmente o pagamento dos impostos indiretos pelo consumo de bens e 

serviços, o sustento para existência das estruturas materiais dos poderes públicos brasileiros de 

costa para ela e a riqueza de um grupo social que ousa ser elite, mas que não passa de 

oligarquia. Ponderamos, assim, que o justo distributivo brasileiro em nada se assemelha com a 

perspectiva aristotélica, visto que aquele despreza o mérito e não honra as camadas produtivas 

da sociedade. 

*** 
Desde que perceberam a necessidade da vida em sociedade,8 ou tenham reconhecido 

a relevância da vida política, os seres humanos têm procurado incessantemente construir 

formas de organização coletiva em que, de certa maneira, poucos, muitos ou todos possam se 

sentir autores dos seus destinos e até construírem perspectivas mais ou menos compartilhadas. 

Mesmo que tal busca fosse um desejo e/ou um impulso natural de afirmação da natureza 

humana de associativismo, segundo Aristóteles, a história nos mostra que a maioria sempre 

                                                 
8 Este segundo capítulo desta tese tomou por ponto de partida os artigos Reflexão acerca do liberalismo a partir 
do eixo histórico, conceitual e crítico, publicado pela Revista Cadernos Zyjmunt Bauman, ISSN 2236-4099, vol. 
4, 2014 e Constituição como determinação de legitimidade publicado pela Revista Achegas, ISSN 1677-8855, 
nº15, 2004. Estes dois textos sofreram muitas modificações por conta do montante de leituras e releituras, e pelas 
discussões travadas com amigos ao longo dos anos, sempre de caráter crítico.  
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esteve ausente dos processos decisórios quando o assunto se tornou a Cidade. Até em uma 

formação social desenvolvida como Atenas, por exemplo, que marcadamente caracterizou-se 

por inventar um sistema governativo no qual os cidadãos pudessem expressar insatisfações e 

perspectivas distintas ou semelhantes em um debate sobre os negócios públicos da Cidade, 

amargou contínuas manobras por parte dos insatisfeitos em compartilhar o poder, assim a 

democracia ateniense se via às turras com os aristocratas ciosos de seus privilégios e oligarcas 

furiosos por ver seus interesses discutidos na Agora, debatidos pelos cidadãos na Ekklêsia. 

A experiência ateniense não foi suficiente para cravar no coração da história uma 

linha de continuidade que ensejasse a necessidade permanente de laços integrativos entre os 

cidadãos como conditio sine qua non da plena participação política. Talvez Platão tenha 

detectado o problema da derrocada de Atenas quando percebeu que Péricles e outros 

governantes não forjaram nos cidadãos tais valores por meio de processos pedagógicos e tão 

somente construíram prédios e fortificações (Górgias).9 Aristóteles, ao lado e às vezes 

contrário ao seu mestre, compreendeu que instituições somente são válidas quando afinadas 

culturalmente; por isso sua preocupação sempre esteve voltada ao problema da educação 

enquanto instrumento por meio do qual a Cidade constrói valores dirigidos a uma verdadeira 

vida em sociedade. Vale lembrar que Platão e Aristóteles foram os primeiros pensadores 

políticos a considerar educação como instituição permanente e eficaz na condução dos 

negócios públicos. A visão de uma educação obrigatória e aos cuidados do poder público foi 

uma sacada tão profunda que hoje os mais variados sistemas governativos adotam tal critério 

de formação cultural. E mesmo os liberais mais convictos do século XIX, salvo os brasileiros, 

defenderam a educação obrigatória como instituição útil, porque, de uma forma, garantiria a 

expansão do desenvolvimento de concepções, conceitos, sentimentos, emoções e tudo o que 

esteja relacionado ao bem em sociedade.  

 Pensando bem, Aristóteles é o fundador da escola política que tem por premissa e 

critério permanente a necessidade de se levar em conta os interesses dos cidadãos e resguardá-

los dos abusos daqueles que ocupam o poder político da Cidade. Tal evidência está na sua 

preocupação em atrelar Cidade à justiça, virtude à justiça, equilíbrio à justiça, poder à justiça, 

legalidade à justiça; critérios de submeter o poder público a um código moral-legal de limites 

e eficácia do poder político: a internalização da legalidade-legitimidade. Esse pensador não 

                                                 
9 Nesse diálogo, Platão faz o elogio do político preocupado em transformar os cidadãos em pessoas melhores. 
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concebe justiça senão a partir do critério de virtudes ético-políticas na condução dos negócios 

públicos; o Estado só pode ser compreendido na forma de um sistema legal em que os 

cidadãos conhecem as expectativas em função da efetiva participação na Cidade. Nesse caso, 

somos da opinião de que Aristóteles preocupa-se exaustivamente com a ideia de que a lei deva 

nortear a Cidade que pretende uma estabilidade orgânica em que pese os muitos cidadãos e 

perspectivas distintas, pois, assim, o papel da política é essencial porque costura os tecidos 

sociais por meio das instituições e toma a lei como parâmetro, limite às exigências da vida 

citadina.  

Mediante esta tradição em que a legalidade legítima tem por base a moralidade a 

partir dos costumes válidos em oposição à legalidade calcada nos privilégios das rendas e das 

terras, é que estudamos, no capítulo dois, em linhas gerais, o pensamento liberal que desponta 

no século XVII, revolucionando conceitos éticos, políticos e jurídicos à medida que, 

lentamente, o mundo da produção social de riqueza se transforma, primariamente. Portanto, 

investigar o liberalismo é vital para entendermos o pensamento jurídico-político ruiano em 

geral e, particularmente, sua ideia de justo distributivo que se baseia na premissa ética da 

desigualdade natural.  

Compreendemos, assim, que um tal exame foi feito no capítulo dois, O pensamento 

liberal e suas implicações, por meio dos seguintes tópicos: 1. Introdução; 2. Histórico a partir 

da Revolução Puritana de 1640; 3. Elementos do pensamento liberal; 4. Constitucionalismo, o 

liberalismo jurídico; 5. Igualdade: o elemento ético-político do liberalismo; 6. As ideias de 

justiça e do justo distributivo no pensamento liberal; 7. Considerações finais parciais, que têm 

por fim não resenhar esse capítulo, mas operar reflexões e perplexidades próprias deste 

trabalho.   

Na Introdução desse capítulo fizemos concisa reflexão sobre o significado e o papel 

do liberalismo no mundo ocidental com vista a compreender, no capítulo três, os reflexos 

dessa escola jurídico-política no Brasil e, especialmente sobre Rui. Como dito, a introdução de 

cada capítulo tem o sentido de ser uma sinopse com reflexões sobre cada capítulo deste 

trabalho.  

No tópico dois, Histórico a partir da Revolução Puritana de 1640, partimos de um 

ponto histórico determinado, a Revolução Puritana dos anos de 1640, até a morte de Oliver 

Cromwel, em 1659. Escolhemos este ponto de partida por sua crucialidade política já que ele 
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não é só a causa de graves desdobramentos históricos como também foi o resultado de 

relevantes eventos históricos anteriores. Trata-se de momento decisivo para os ingleses que 

precisavam escolher um necessário caminho à superação dos muitos impasses que dominavam 

as cenas em que os atores atuavam e demandavam uma teoria que justificasse e orientasse 

ações, decisões. Estes acontecimentos corridos nos anos de 1640 a 1659 decidiram o futuro da 

Inglaterra e dos países limítrofes que, depois unidos sob diversas circunstâncias, formaram a 

Grã-Bretanha e seu vasto império econômico que declinou somente com a Segunda Guerra 

Mundial, em 1939.  

Pelos autores que estudamos e sobre os acontecimentos históricos que analisamos, 

estamos convencidos de que a Guerra Civil de 1640 é a chave para compreender porque o 

pensamento liberal tem sua certidão de nascimento expedida pela tradição inglesa. Este dado é 

relevante porquanto nele estão as dimensões jurídicas, políticas, econômicas, morais, 

militares, religiosas, afetivas, interligadas em uma cadeia que, unidas por diversas razões, 

explodiu a ponto de se ter uma guerra de todos contra todos, pois o que Hobbes supôs ser o 

imaginário estado de natureza não passou de pura realidade, tendo a cabeça de Charles I 

rolado no cesto para espanto de muitos, sobretudo em situações de tragédias pessoais como o 

fato de muitas mulheres terem abortado pelo impacto do horror de um rei ter sido decapitado. 

A Guerra Civil Inglesa derramou quantidade gigantesca de sangue que chegou ao ponto de ter 

isentado a Revolução Gloriosa de 1689 de cometer o mesmo morticínio, quando, na verdade, 

foi um arranjo político tomando como pano de fundo os dramas de 1640 a 1659 e instituiu o 

Parlamento como poder político, tanto que em 1689 a Revolução Gloriosa será o coroamento 

da Monarquia Constitucional. 

O pensamento liberal, por isso, nasce da pena de John Locke por uma razão muito 

simples: de todos os autores que pululavam à época, a despeito das qualidades intelectuais de 

cada um deles, o autor de o Segundo tratado do governo civil teve a genialidade de perceber 

que aqueles individualistas que brigaram pelo exercício do poder, por diversos motivos, não 

queriam entregar a um, ou a uns ou a poucos a representação dos seus interesses, e o engenho 

lockeano foi elaborar a concepção de que a propriedade privada é a síntese da relação entre 

liberdade, posses, vida e prosperidades articuladas sob o ideário de igualdade entre eles, os 

individualistas proprietários de terras e de negócios, o que justificou que todos esses senhores 
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tenham voz na nova sociedade, cujo Parlamento tem o papel de locus da política na construção 

do direito enquanto elemento estabilizador do sistema de representação política de interesses. 

Locke entoou a ode que os proprietários individualistas queriam ouvir: a ideia de que 

a propriedade é um direito inato dos indivíduos e existe antes à ideia de Estado, e de que este é 

erigido justamente para defendê-la dos irracionais que, ilegitimamente, tentam ou tentariam 

ser os possuidores. Nesse caso, propriedade, vida, posses, bem-estar, liberdade e igualdade 

jurídica foram elementos que forjaram o conjunto que deu origem a uma ordem legal que 

impôs uma experiência político-administrativa em que o indivíduo não seria mais olhado pelo 

poder com desconfiança, mas uma possível ordem liberal em que os indivíduos amarravam o 

poder aos ditames construídos pela lei. É a lei que autoriza os limites da autoridade e dos 

agentes do Estado. Com Locke, nasce a melhor formulação sobre o que viria a ser o 

pensamento liberal.    

No tópico três, cujo título é Elementos do pensamento liberal, fizemos um apanhado 

dos conceitos, princípios e características que constituem o liberalismo como corrente teórica 

vital da história do Ocidente a partir da Europa e, especificamente, da Grã-Bretanha. Esta 

escola do pensamento político, que tem seus reflexos nos âmbitos do direito e da economia, 

nasceu com o propósito de municiar teoricamente os individualistas interessados em destruir o 

Estado absolutista e, no lugar dele, erigir uma estrutura jurídico-política que permitisse a 

expansão das potencialidades dos homens de negócios, dos cientistas, dos religiosos e de todos 

os que sofrem diante dos únicos que são livres: o rei e seus aliados aristocratas e o alto clero.  

O liberalismo, nesse tópico, foi estudado como teoria construída não só de análise 

abstrata, mas também de embate político visto que seus adeptos, de forma direta ou indireta, 

tiveram atividades políticas. Tendo o liberalismo surgido das entranhas inglesas, o seu 

primeiro teórico mais importante, nesse caso John Locke, foi novamente revisitado, como será 

ao longo deste capítulo, porque lançou as bases do pensamento liberal ao refletir sobre 

problemas, tais como o indivíduo, representação e resistência políticas, liberdade, igualdade, 

lei, poderes do Estado, valor e importância do trabalho, economia, direito, finanças etc. Pelo 

fato de ter sido médico, seus conhecimentos da área tiveram influência sobre o seu 

pensamento político porque, de forma científica, descreveu o Estado e suas estruturas 

minuciosamente, sempre em vista de que a saída do estado de natureza levou à construção de 

medidas coercitivas contra os que desejam tomar as posses, a liberdade e a vida dos 
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individualistas proprietários de muitos negócios. O liberalismo, assim, também é uma resposta 

prática aos muitos impasses à época. 

À primeira vista, o liberalismo parece nascer sob o princípio da liberdade em face das 

opressões perpetradas pelo Absolutismo ao mesmo tempo que resguarda restos feudais que 

desprezam qualquer consideração aos indivíduos comuns por parte da velha aristocracia rural 

que se transforma à medida que o capitalismo comercial toma conta da Grã-Bretanha. Porém, 

se tivermos cuidado de estudar o Segundo tratado do governo civil de Locke sob perspectiva 

das lutas políticas do período de 1640 a 1689,10 constataremos que a igualdade é o princípio 

chave porque dele deriva o direito de que todos podem buscar a felicidade como grande fim da 

existência. Assim, o liberalismo setecentista é uma teoria revolucionária ao ter em vista que o 

ser humano deve ser o centro das atividades do Estado que deve proteger os direitos naturais, 

por isso, logicamente, Locke os coloca em uma condição pré-estatal ao mesmo tempo que 

erige o Estado como estrutura própria à proteção desses direitos naturais.      

No tópico quatro, cujo título é Constitucionalismo, procuramos abordar que ocorreu 

uma relação necessária entre liberalismo e a teoria constitucional do Estado porque houve 

conexão entre esses fenômenos históricos que combateram o mesmo problema. Qual? O poder 

do Estado ante os interesses dos indivíduos. Nessa lógica, é correto afirmar que a teoria do 

Estado constitucional não começa no período moderno, mas é nele que os impulsos são dados 

definitivamente porquanto as ideias liberais, foram o resultado de lutas político-econômicas ao 

mesmo tempo que consubstancia no plano teórico essas mesmas lutas que alimentam o 

pensamento constitucionalista quanto à ideia de o Estado representar, racionalmente, os 

interesses dos indivíduos organizados. Logo, o constitucionalismo é influenciado pelo 

pensamento liberal à medida que também oferece a ele investigações e reflexões importantes 

sobre um Estado estruturalmente organizado aos fins que as duas escolas teóricas sustentam. 

Por isso, trouxemos para nossas reflexões pensadores como Locke, Montesquieu e 

Madison, dentre outros. Vale não esquecer que o constitucionalismo é um construto teórico 

preocupado com a estruturação jurídica do Estado. Dessa forma, ele assinala, no seu conjunto, 

que os elementos, as funções e as atribuições do Estado devem estar subordinadas ao império 

da lei e aos princípios que organizam a vida jurídica, criando remédios jurídicos aos possíveis 

impasses nas relações socioeconômicas e nas da sociedade com o Estado. Observamos, ainda, 

                                                 
10 Consideramos esse período, que se desdobram em muitos eventos, na instituição do parlamento como poder. 
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que liberalismo e constitucionalismo são escolas teóricas que se desenvolvem na Grã-

Bretanha, porque é a formação social mais avançada do ponto de vista das relações 

econômicas devido ao fato de estarem maduras em função das relações de produção e das 

forças produtivas em todo esse processo, tanto que, sem anacronismos, a Revolução Industrial 

ocorrerá de forma acelerada a parir de 1760 devido ao processo que já vinha ocorrendo desde 

o reinado de Henrique VIII. 

O quinto tópico, Igualdade: o elemento ético-político do pensamento liberal, trata de 

um problema crucial que parece fazer com que os atuais liberais tropecem nos argumentos que 

constroem ao afirmar que os indivíduos não são iguais porque são diferentes, criando um 

problema de natureza gramatical devido ao fato de que o contrário de igual não é diferente, 

mas desigual, e sendo o termo diferente antônimo de semelhante. Este entendimento, 

entretanto, não era o mesmo dos liberais impactados pelo jusnaturalismo, pois, a partir de 

determinado momento da história do pensamento político europeu, o liberalismo, em vez de 

criticar o poder, passa a justificá-lo e se confunde com a Revolução Francesa de 1848. 

Nesse sentido, percorremos a ideia de igualdade dos tradicionais autores liberais 

desse período e passamos a compreender que o pensamento liberal enxergou o individualismo, 

a livre iniciativa, a liberdade, o trabalho, a riqueza o progresso e outros aspectos de forma 

muito diferente da perspectiva do pensamento liberal depois da Revolução Francesa de 1789, 

que passa entender que a igualdade não é um elemento da natureza humana, mas um arranjo 

político que a desloca da natureza ao plano jurídico. Em outras palavras, a igualdade deixa de 

ser um valor intrínseco aos indivíduos para justificar o ponto de vista de que estes são iguais 

em direitos segundo a lei, que, por sua vez, diz a verdade substituindo o rei que tomara o lugar 

da Igreja na passagem do período medieval para o moderno.  

Contudo, o problema tornou-se volumoso em razão de que a lei nunca foi feita por 

todos os cidadãos, mas tão somente por aqueles que podiam votar e serem votados para 

fazerem parte do Parlamento. Os liberais impactados pelo direito natural defendiam a 

igualdade natural ante um sistema de privilégios estabelecido pela aristocracia desde muito 

tempo e que julgava tal ideia de igualdade improcedente, tendo como motivo a riqueza da terra 

e, consequentemente, na extensão dela.11 Nesse caso, foi preciso a mudança do sistema 

                                                 
11 “Tal é a hipótese sociológica latente no ensaio de [Alfred] Marshall. Postula que há uma espécie de igualdade 
humana básica associada com o conceito de participação integral na comunidade — ou, como eu diria, de 
cidadania – o qual não é inconsistente com as desigualdades que diferenciam os vários níveis econômicos na 



14 

produtivo para haver mudança nas configurações jurídico-políticas, e, para não parecer tão 

esquemático, consideramos que as lutas políticas também tiveram papel decisivo na mudança 

do sistema legal, isso para falarmos em leis de proteção da relação de trabalho, título de 

propriedade etc. Mas na medida em que a burguesia ganha importância política por ser 

possuidora da nova forma de riqueza – o papel dinheiro –, o pensamento liberal que a 

sustentava no plano das representações teóricas começa a se modificar porquanto os mesmos 

direitos outrora arrancados do nobres fidalgos agora são ameaçados pelos trabalhadores das 

manufaturas, do campo e, mais tarde, da indústria. 

A mudança de status da burguesia fez com que o pensamento liberal alterasse os 

fundamentos dos seus princípios, o que significa dizer que o estatuto liberal não mudou à 

primeira vista, entretanto, julgado à luz da história, observamos que houve significativas 

modificações, e a mais importante para nós é a ideia de igualdade, porque define a condição 

humana e, por conseguinte, toda estrutura jurídica de um Estado-nação. Isso é tão patente que 

de lá para cá muitos liberais têm confundido diferença com desigualdade, por exemplo.12 

No tópico seis, denominado Justiça distributiva no pensamento liberal, tomamos as 

ideias de Adam Smith, Immanuel Kant e dos utilitaristas Jeremy Bentham e Stuart Mill para 

analisar em que condições as três escolas requalificam a situação dos pobres, de pedintes e 

coitados a seres ativos capazes de trabalhar, contraírem direitos e deveres, serem dignos, 

exigirem respeito e participarem do jogo político à medida que obtêm instrução para discernir.  

De acordo com essa deliberação, temos ciência de que toda decisão teórica sempre 

exclui correntes de pensamento em favor destas ou daquelas que organizam os meios de 

análises de um determinado objeto, por exemplo. Isso é um drama pelo qual passam aqueles 

que desejam apelar às teorias existentes no leque do “mundo das ideias”. Nesse caso, as 

escolas acima foram escolhidas porque são expressões sintetizadoras de uma época e que, por 

                                                                                                                                                         
sociedade. Em outras palavras, a desigualdade do sistema de classes sociais pode ser aceitável desde que a 
igualdade de cidadania seja reconhecida” (MARSHALL, p. 1963, p. 62). ** 
**Para Thomas Marshall, no capítulo III Cidadania e classe social do livro Cidadania, classe social e status, os 
direitos podem ser, historicamente, divididos em três fases: direitos civis, direitos políticos e sociais: dos direitos 
aos nobres, posteriormente aos burgueses e até à classe trabalhadora; direitos civis do século XVIII, direitos 
políticos do século XIX e direitos sociais do século XX. Os direitos civis de propriedade, de contratar, de 
trabalho, de liberdade proporcionaram os direitos políticos de participação que propiciaram os direitos 
socioeconômicos. 
12 À guisa de tipo ideal julgamos que após a Revolução Francesa de 1789 houve tais mudanças, e após o advento 
na Revolução Francesa de 1848 a burguesia de revolucionária (1789) torna-se justificadora do poder.  
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bons motivos, foram divisoras de águas no campo das percepções de transformação do 

indivíduo em sujeito. 

Não estudamos propriamente as ideias do justo distributivo dos teóricos acima em 

virtude deles, de fato, não as disporem, com exceção de Bentham, mas porque eles foram 

pensadores que problematizaram um ideal de igualdade, cada um a seu modo, que tiveram 

impacto nas legislações de suas respectivas épocas ou nas leis das gerações posteriores a eles. 

Dessa forma, nosso interesse está na ideia de igualdade que o pensamento liberal gerou e teve 

impacto sobre a Europa e, consequentemente no Brasil, sobretudo no ideário de igualdade do 

jurispolítico Rui Barbosa que, embora tenha sido um voraz leitor, fez um sincretismo para lá 

do ecletismo que ficou desfigurado em razão dos interesses das políticas regionais, dos 

impasses entre monarquia e república federativa e das formas legitimadoras de representação 

política.  

Neste tópico nos esforçamos em ler os atores com o foco na igualdade e como este 

princípio tem impacto no pensamento jurídico-político que influenciou um bom número de 

estudiosos que interveio no liberalismo brasileiro e no de Rui Barbosa, especialmente. Quanto 

às considerações finais parciais, antes de fazermos uma resenha de tudo o que nos propomos a 

fazer e o que fizemos, em um embate entre ser e dever ser, optamos em refletir sobre o 

resultado da pesquisa, o que consideramos mais produtivo e inventivo, sem esquecer o que é 

desafiador.  

Este capítulo dois serviu de base ao seguinte para refletir sobra a escola liberal e 

como foi apropriada pelas oligarquias brasileiras, segundo seus interesses e ao lado de um 

projeto de integração entre Brasil e Portugal, depois, por conta de 1822, os caminhos do 

rompimento político com Portugal. Analisar, mesmo que incompletamente, o liberalismo sem 

atentar aos teóricos mais radicais, visto que não tiveram influência no pensamento liberal 

brasileiro, foi significativo porque nos facultou compreender que Rui foi o seu mais bem 

preparado expoente. 

 

*** 

O terceiro capítulo destinou-se ao estudo do pensamento de Rui Barbosa de um modo 

geral e, especificamente, seus aspectos jurídico-políticos cuja centralidade, para nós, é a ideia 

de igualdade que consubstancia o sentido de justo distributivo que ele não elaborou, mas que 
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se pode, racionalmente, depreender e, nesse caso, refletir sobre a influência que acabou por 

exercer sobre o liberalismo brasileiro posterior a ele, além investigar a relação entre indivíduo 

e Estado, estrutura que protege e garante a liberdade em meio às condições necessárias ao tão 

sonhado progresso que, infelizmente, Rui não o desenhou a partir de um justo distributivo 

democrático, isso devido não o ter formulado a partir das exigências do progresso almejado, 

restringindo-se à visão de um liberalismo já superado na Grã-Bretanha, por exemplo. Assim, 

para alcançarmos esse propósito, julgamos importante investigar anteriormente o pensamento 

liberal brasileiro e a influência que teve sobre Rui, tendo em vista a sua grande preocupação 

com a construção de instituições jurídico-políticas que refletissem o conceito de país 

desenvolvido e civilizado. Este último aspecto é relevante porque acaba por orientar-nos a 

compreender, então, as muitas atividades que Rui desempenhou como deputado de província e 

geral, conselheiro no período do Brasil monárquico; Ministro da Fazenda; conselheiro e vice-

líder do Governo Deodoro; senador da república; prestigioso artífice da constituição 

republicana de 1891 e revisor do Código Civil de 1916; representante diplomático do Brasil 

em Haia (1907) e Buenos aires (1916); candidato à presidência da república nos anos de 1910 

e 1919; e, por último, advogado, jurisconsulto, jornalista, escritor, conferencista e tradutor.  

 Rui foi um político que, em virtude de ter sido um jurista prático-teórico, teve sólida 

formação intelectual, portanto um ator social incomum antenado ao seu tempo e para além 

dele quando pensa normas jurídicas capazes de organizar a sociedade na superação de 

problemas advindos das relações sociais e dos desafios do desenvolvimento econômico. Sendo 

assim, para alcançarmos nosso fim dividimos este capítulo nos seguintes tópicos: 1. 

Introdução; 2. O ingresso do liberalismo no Brasil; 3. As influências teóricas sobre Rui 

Barbosa; 4. O liberalismo de Rui Barbosa. Por fim, alguns apontamentos à guisa de 

considerações finais parciais referentes as nossas reflexões quanto às descobertas deste 

capítulo. 

O ingresso do liberalismo no Brasil é o tópico dois que abre este capítulo e se 

destina, em linhas gerais, a apresentar o liberalismo no Brasil oitocentista no que se refere ao 

seu ingresso, influências teóricas e os destacados intelectuais dessa escola. Destacamos os 

principais estudiosos luso-brasileiros e acontecimentos históricos relativos ao pensamento 

liberal no país. Não nos preocupamos em tecer comentários extensos para não perdemos o 

foco referente ao pensamento de Rui Barbosa, porém é crucial entender as raízes do 
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liberalismo no universo oitocentista brasileiro porque, sendo rico e contraditório, nos oferece 

pistas quanto ao pensamento jurispolítico de Rui, visto que as raízes culturais brasileiras 

fizeram com que nossos liberais nem sempre lessem o real como tal e criassem idealizações 

para além da realidade.  

As influências teóricas sobre Rui Barbosa é o tópico três em que analisamos as 

leituras que Rui fez e por elas deixou-se influenciar à medida que montou sua estrutura teórica 

e dela fez uso nas lutas políticas e judiciais que travou na imprensa, no parlamento e nos 

tribunais, respectivamente. Por ter tido uma longa vida para os padrões do seu tempo, Rui, 

como qualquer pensador nessas condições, passou por diversas fases teoréticas, e cada uma 

delas acabou por deixar na sua alma elementos metodológicos, conceitos e uma vasta gama de 

percepções que possibilitaram a ele se tonar um pensador arguto e, ao mesmo tempo, denso e 

inquieto, produzindo tensão junto aos seus correligionários e adversários. Este tópico não se 

esgota nos olhares gnosiológico e epistemológico sobre a obra de Rui, mas foi um ponto de 

partida para compreendermos porque sua concepção de igualdade e, derivado dela, a ideia de 

justo distributivo foram tão acanhadas diante de sua agudeza mental.    

O quarto tópico, intitulado O liberalismo de Rui, teve o propósito de refletir sobre os 

aspectos mais importantes do pensamento jurídico-político de Rui e, necessariamente, o “seu” 

liberalismo em virtude dessa escola ser um complexo prático-teórico que alumiou a estrada do 

nosso pensador ao longo de sua vida pública. Não teria sentido pensar a respeito do 

pensamento jurídico-político de Rui sem considerar suas reflexões relativas a essa corrente de 

pensamento revolucionária na história do ocidente por ter instaurado sistemas jurídico-

políticos alicerçados 1. na liberdade, 2. no valor do indivíduo, 3. na defesa dos direitos e 

garantias individuais, 4. na liberalidade de estabelecer contrato, 5. na preocupação com 

diversos níveis do ensino, 6. na edificação do Estado de Direito, 7. no desenvolvimento 

econômico etc. É preciso ainda mencionar que Rui não foi um teórico sistemático, preocupado 

em elaborar e organizar um sistema de conceitos que pudesse ser a lente que olhasse a 

realidade. Não, Rui não foi filósofo tal qual fora Tobias Barreto e muito menos jurista-

cientista típico como Teixeira de Freitas. Não, não foi. Entendemos que Rui foi um livre 

pensador que obteve louros por essa condição, assim também pela opção metodológica em 

criar ideias a partir da investigação das legislações internacionais no que colheu, por outro 
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lado, dissabores por olvidar pesquisa profunda sobre as raízes do Brasil, o que acabou por 

jogá-lo nos braços do seu alvo inimigo: as oligarquias.  

Não usaremos o termo elite porque os grupos que sempre dominaram o Brasil nunca 

se identificaram com a massa de pessoas pobres e remediadas que nasceram no nosso solo; 

utilizaremos o vocábulo oligarquia, pois, segundo o Dicionário Houaiss da língua portuguesa, 

elite vem do francês élite que significa “o que há de melhor”: “substantivo feminino: 1. o que 

há de mais valorizado e de melhor qualidade, esp. em um grupo social; 2. Rubrica sociologia: 

minoria que detém o prestígio e o domínio sobre o grupo social; substantivo masculino: 

Rubrica artes gráficas. Estatística: pouco usado: 3. caráter us. em máquinas de escrever, em 

tamanho que corresponde a 12 letras por polegada.” Por outro lado, o termo oligarquia tem 

origem no idioma grego antigo oligarkhía-ολιγαρχία, que diz respeito ao 'governo de poucos'. 

Segundo o Dicionário Houaiss, é um substantivo feminino: 1. regime político em que o poder 

é exercido por um pequeno grupo de pessoas, pertencentes ao mesmo partido, classe ou 

família; 2. Derivação: por extensão de sentido: preponderância de um pequeno grupo no 

poder. 13 

Em conformidade ao primeiro capítulo do qual retiramos subsídios do pensamento de 

Aristóteles, oligarquia é marcada pela ideia de poder por meio da riqueza. Nesse caso, 

oligarquia é uma classe social cujos membros exercem comando sócio-político por desfrutar 

da forma de riqueza que comanda determinada sociedade, logo pode-se ter muitos tipos de 

oligarquia.  

*** 

O sentido de justo distributivo no pensamento de Rui Barbosa é o capítulo que finda 

o presente trabalho. Neste capítulo estudamos nos textos mais significativos de Rui a 

concepção de justo distributivo que defendeu ao longo de sua exitosa caminhada juspolítica. 

Rui foi um liberal doutrinário e a ideia central do seu pensamento consiste na organização de 

                                                 
13 “A idéia de que a comunidade deveria ser dominada por um grupo de indivíduos superiores figura com 
destaque no pensamento de Platão e ainda mais nas doutrinas de casta brâmanes que regulavam a antiga 
sociedade hindu [...] A concepção moderna, social e política, de elites talvez possa ser remontada à defesa de 
Saint-Simon do governo de cientistas e industriais; porém no trabalho de Saint-Simon a idéia sofre diversas 
restrições, especialmente devido ao seu reconhecimento da existência de diferenças de classe e da oposição entre 
ricos e pobres, o que permitiu aos seus seguidores imediatos desenvolver seu pensamento na direção do 
socialismo. Foi na filosofia positivista de Auguste Comte que os elementos elitistas e autoritários do pensamento 
de Saint-Simon, juntamente com as idéias de De Bonald, tiveram sua proeminência restaurada, influenciando 
assim diretamente os criadores da moderna teoria das elites, Mosca e Pareto” (BOTTOMORE, 1974, p. 7). 
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um Estado liberal em que as instituições cumprissem tarefas históricas para as quais foram 

criadas nas lutas contra as monarquias absolutas. À primeira vista pode parecer que Rui mais 

preocupa-se com o Estado do que com os interesses dos indivíduos, parte real e concreta de 

toda organização política, entretanto, Rui, liberal convicto e erudito, parte da premissa que, 

sem instituições jurídico-políticas não há possibilidade de vida social porque os indivíduos 

ficariam reféns dos humores, das oligarquias, das ditaduras e, nesse caso, a justiça inexistiria 

em favor da barbárie.   

Não encontraremos na obra ruiana, por outro lado, nenhum conceito formalmente 

exposto e/ou sequer uma menção às expressões justo distributivo ou justiça distributiva, 

todavia, a partir da leitura de alguns dos seus textos políticos, econômicos e jurídicos de maior 

relevância, encontramos pistas referentes ao nosso objetivo: conhecer a concepção de justo 

distributivo no seu pensamento jurídico-político. Estudamos, assim, sem prejuízo dos demais 

textos de Rui o Discurso de 1879, Parecer da Reforma do ensino de 1882, Parecer de 1884 ao 

Projeto de Lei dos Sexagenários, Abolicionismo de 1885, Atos legislativos de 1890, 

Constituição de 1891, Questão social e política de 1919 e Oração aos moços de 1820.  

O texto referente ao Projeto de Constituição de 1891, edição de 1946 com primoroso 

prefácio de Pedro Calmon, foi publicado pela Fundação Casa de Rui Barbosa cujas páginas 1 a 

136 apresentam: 1. o Projeto do Governo Provisório de Constituição elaborado pela Comissão 

de Juristas;14 2. as Propostas de Rui ao Projeto da Comissão; 3. o texto final do Projeto 

elaborado por Rui depois de ouvir o ministério de Deodoro que redundou no Decreto n.º 914-

A, de 23 de outubro de 1890 (substituto do Decreto n.º 510/22.06.1890) que instituiu, 

provisoriamente, a Constituição Republicana de 1890, que serviu de base à Assembleia 

Constituinte de 1890-1891. Nosso interesse, entretanto, repousa sobre o que é genuinamente 

ruiano: as propostas escritas à caneta por Rui sobre os artigos da Comissão, por trazer o seu 

pensamento quanto ao justo distributivo político-econômico. Salientamos, ainda, que em 

                                                 
14 “Proclamada a República, baixou o Govêrno Provisório o Decreto n.9 29. de 3 de dezembro de 1889, que 
confiou a uma comissão (presidente, Joaquim Saldanha Marinho; vice-presidente, Américo Brasiliense; 
membros, Santos Werneck, Rangel Pestana. Magalhães Castro) o encargo de elaborar o projeto da Constituição 
Federal que seria oportunamente apresentado à Assembléia Nacional Constituinte. Três foram os projetos pela 
comissão reduzidos a um único, que o ministério longamente estudou  [...] Chamou-se ‘do Govêrno Provisório’ o 
projeto refeito, aprovado por Decreto n.9 510, de 22 do mesmo mês, e sôbre o qual  (Dec. nº 914A de 23 de 
outubrode 1890) realizou o congresso constituinte a sua grande obra. Importa considerar preliminarmente o 
enriquecimento que às idéias fixadas pela comissão levou Rui Barbosa, nisto porta-voz vogal do ministério” 
(CALMON, 1946, p. XIV).  
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nossas pesquisas para este fim nos valemos, além de outros, do livro O liberalismo e a 

Constituição de 1988 de Vicente Barreto.  

Sendo assim, para alcançarmos o fim a que nos propomos, dividimos este capítulo 

nos seguintes tópicos, a saber: 1. Introdução; 2. A ideia de igualdade em Rui Barbosa; 3. A 

concepção de justiça, segundo Rui Barbosa; 4. O sentido de justo distributivo no pensamento 

de Rui Barbosa; 4.1. Justo distributivo político em Rui; 4.2. Justo distributivo econômico em 

Rui. Por fim, firmando o conceito de considerações finais parciais de resenha a espaço 

reflexivo sobre nossas pesquisas, o que nos proporciona liberdade para pensar. 

No tópico dois, A ideia de igualdade em Rui, investigamos, como o título deixa claro, 

como Rui Barbosa compreende o valor igualdade e quais condições históricas acabaram por 

influenciar o modo como elaborou sua ideia de igualdade e a que serviu para o pensamento 

jurídico-político que construiu ao longo de suas leituras, reflexões, diálogos e debates cruciais 

que fizeram com suas concepções formassem gerações de intelectuais, políticos, estadistas, 

empresários etc. de orientação liberal. Não obstante os infortúnios que sofreu no meio 

político-partidário, Rui sempre manteve o brilho de intelectual, estadista, líder, mentor de 

inúmeros brasileiros preocupados com a sorte do Brasil. Somado a tudo isso, a ideia de 

igualdade que legou à posteridade acabou por influenciar normas jurídicas que implementaram 

e disciplinaram o justo distributivo que solidificou o entendimento de que a lei, valorada como 

pacto político, acabou por subordinar os fins aos meios jurídicos como se fossem formas 

litúrgicas e sacrossantas, além de ajudar a criar o “conceito” de meritocracia liberal para fazer 

jus ao direito que fora travestido de benefício. Enfim, este tópico é crucial para entendermos o 

justo liberal de Rui desenvolvido neste último capítulo.   

 No tópico três, A concepção de justiça, segundo Rui Barbosa, fizemos um esforço 

teórico para extrair das impressões de Rui sobre a justiça, uma ideia geral acerca desse valor, 

desse bem caro a todos que desejam uma ordem jurídico-política equânime. A compreensão da 

ideia de justiça é necessária porque sempre remete como materializá-la e, nesse caso, sempre 

enseja às variáveis do justo distributivo, no que possibilitou desenvolvermos o tópico quatro, 

O sentido de justo distributivo no pensamento de Rui Barbosa. Nessa parte apreendemos, de 

um modo geral, o que julgamos ser consistente no pensamento juspolítico de Rui, às ideias-

chave do justo distributivo sem especificar o seu campo, abrindo, assim, uma janela para 

subdividir este tópico em O justo distributivo político em Rui no qual, como nos demais, 
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fomos aos textos de Rui para entendermos como ele pensou esse tipo de justiça tão essencial à 

cidadania em toda sua extensão, servindo de baliza para outro subtópico, o Justo distributivo 

econômico em Rui. 

Na análise sobre o justo distributivo econômico nos valemos não somente dos 

discursos que Rui elaborou enquanto político ou conferencista, porém os mais significativos 

para nossa pesquisa e os textos legais que elaborou para resolver os problemas das finanças do 

Estado brasileiro e sua preocupação com as atividades econômicas da sociedade. Assim, 

referente a esse tópico compreendemos que o justo distributivo econômico é um plus que 

justifica ampliarmos o entendimento sobre o justo político, uma vez que este engloba aquele e 

o tenta resolver ou apenas criar embaraços para que não se resolva nada. Enfim, nesse tópico 

estudamos um Rui bem desconhecido da órbita do pensamento jurídico, e que precisa ser 

pensado para observar o quanto Rui deixa de ser somente um jurisconsulto para ser um 

jurispolítico.  

Desenvolvemos uma análise sobre o pensamento ruiano acerca da igualdade porque 

este problema é nuclear para entendermos o justo distributivo posto nos textos teóricos quanto 

nos legais, porquanto Rui foi parlamentar e administrador público, ou seja, um político por 

excelência. Assim, estudar os temas da igualdade e da justiça no pensamento ruiano nos levou 

às flagrantes contradições quanto à ideia de democracia que nosso autor defendeu, a despeito 

de ter pensado em uma democracia jurídica capaz de proporcionar estabilidade política e 

viabilizar, por meio do judiciário, ferramentas quanto ao respeito dos direitos e das garantias 

individuais, embora isso nunca foi possível quando, na contramão dos acontecimentos, 

desprezou-se o justo distributivo equânime, ou seja, as massas de trabalhadores foram 

excluídas do jogo político, logo das lutas sociais por igualdades, devido à falta de ferramentas 

políticas. 

E a concepção de democracia que Rui advogou e bravamente lutou para viabilizar, é 

derivada do seu modo de compreender o justo distributivo e, nesse sentido, não preocupou-se 

com uma democracia material, mas somente formal por ter considerado o Brasil um país que 

carecia de estruturas viáveis ao bom funcionamento das relações sociais, sobretudo devido a 

mudança do regime, mudança de sistema jurídico-político da monarquia à república, o que fez 

com que Rui e outros dedicassem esforços por uma democracia liberal. Aqui, a chave mestra 
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que nos ajuda entendermos que o justo distributivo ruiano limitou-se ao universo da igualdade 

jurídica porque a doutrina liberal, no seu juízo, pensou que fosse a única igualdade possível.  

 
*** 

Algumas observações importantes. Sempre que nos valemos de uma citação em 

itálico, um colchete com reticências ([...]) ou com algum termo qualquer ([ e ]) não grifado em 

itálico, significa que é um critério nosso para cortar ou ampliar a significação do trecho de 

determinado autor, mas caso os sinais mencionados estejam em itálico, significa que faz parte, 

originalmente, do texto citado de um autor. É importante registrarmos este detalhe porque tem 

textos que os autores elaboraram fazendo uso dos colchetes de diversas maneiras. 

Geralmente os eruditos que estudam o pensamento de Rui o chamam de jurisconsulto 

com acerto por conta de ser uma pessoa que detém notório saber jurídico e, por conta disso, 

elabora pareceres sobre diversos problemas e temas jurídicos. Rui, como bem assinala 

Oliveira Vianna em Instituições políticas brasileiras, foi o grande consultor jurídico das 

instituições que ajudou a criar e implantar no Brasil republicano, contudo, usamos ao lado do 

termo acima citado, outro denominado jurispolítico por considerarmos que Rui influenciou o 

pensamento político por meio do diálogo com os fundamentos do direito como saber 

científico, justo, correto etc. Não é possível, portanto, separamos essas dimensões no 

pensamento de Rui. 

Muitos textos, a começar pelos de autoria de Rui, foram mantidos conforme a grafia 

da época em razão de utilizarmos os textos que estavam à mão, e não os vertemos para a grafia 

atual porque, em cada época, encontramos muitos elementos expressivos do mundo cultural, o 

que apresenta o estado de espírito, modo de pensar, expressividade etc. dos autores. 

Por vezes utilizamos ou não as iniciais maiúsculas das palavras referentes aos ramos 

da ciência e filosofia, como estas mesmas.    

O capítulo primeiro deste trabalho tem sua centralidade não por ser o mais 

importante, mas porque nele estão os elementos metodológicos que influenciaram nossa 

pesquisa.   

Nas notas de pé de página fizemos uso do sinal asterisco duplo (**) no final de um 

texto de nossa autoria ou de outro autor para dizer que o texto abaixo, iniciado também pelo 

asterisco duplo tem uma continuidade ou relação temática.  
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Capítulo I 

O pensamento aristotélico e a marcação do justo distributivo  

1. Introdução 

Neste capítulo, não pretendemos elaborar, em hipótese alguma, uma releitura do 

pensamento ético-político de Aristóteles, porque fugiria do propósito deste trabalho; o que nos 

importa, contudo, deste pensador, é explorar as formulações que elaborou na esfera jurídica e, 

particularmente, sua ideia de justo distributivo, muito embora o pensamento grego antigo, de 

um modo geral, não tenha separado a área jurídica da ética e da política. Entretanto, mutatis 

mutandi, percebemos que Aristóteles ensaia reflexões profundas nos seus livros Ética a 

Nicômaco (EN.) e Política (Pol.) sobre o pensamento jurídico, mais tarde desenvolvido pelos 
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romanos, separadamente, em virtude de outras condições históricas e das exigências políticas e 

administrativas próprias do expansionismo militar, resultado do expansionismo econômico.15   

As incursões investigativas de Aristóteles sobre o “direito” devem-se ao avanço da 

pesquisa “jurídica” efetuada pelo filósofo em razão do desenvolvimento econômico das 

Cidades gregas em geral e, sobretudo, da complexa vida institucional ateniense que lhe serviu 

de laboratório científico-filosófico, embora Aristóteles não tenha elaborado uma ciência do 

direito tal qual fez com a ciência política,16 por serem as investigações políticas, 

epistemologicamente, o núcleo analítico de tudo o que diz respeito ao universo social, tanto 

assim que o termo ‘conhecimento prático’ – práxis-πράξις –  preocupa-se com o campo das 

ações humanas.17 Vale lembrar que mesmo modernamente, ainda sob inspiração aristotélica, a 

filosofia prática abarca as investigações éticas, políticas e jurídicas, todavia muitos estudiosos 

não compreendem o direito como subcampo da ciência política aristotélica, mas um saber 

autônomo. 18     

                                                 
15 “Os legisladores romanos ocupavam-se do mundo interno romano e das complexidades sociais do mundo cada 
vez mais híbrido do Império desorienta-os” (FINLEY, 1986, p.  86).\ 
16 “Ninguém duvidará de que o seu estudo pertença à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode 
chamar a arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela que determina quais as ciências que 
devem ser estudadas num Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender, e até que ponto; e vemos que 
até as faculdades tidas em maior apreço, como a estratégia, a economia e a retórica, estão sujeitas a ela. Ora, 
como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos 
fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as das outras, de modo que essa finalidade será o bem humano” 
(EN.1094a,28ss).  
** Conforme as observações de Enrico Berti (2014), a ciência política (sabedoria política) é um saber cujo objeto 
de estudo é o bem da Cidade, e tal bem são os interesses dos cidadãos. Ora, a ciência política, na marcação 
aristotélica, encontra-se subdividida em ‘ética’, pesquisa as virtudes do caráter, e ‘política’, investiga a melhor 
constituição para Cidade. Enfim, ética e política são indissociáveis. Conforme ROSS, 1987, p.224, eis um 
exemplo: 

 
17 “Ora: as leis são por assim dizer ‘obras de arte’ políticas” (EN.1181b,1). Editora UnB. 
“As leis parecem ser os produtos da perícia política”  (EN.1181b,1) Editora Forense.             Ciência Política                                       
“Ora, as leis são, por assim dizer, as ‘obras’ da arte política’” (EN.1181b,1) Editora Abril. 
18 “Al correr del tiempo, cada época realiza, sobre una misma obra, su propia lectura. Y escribe su propio 
comentario. Pero cada época es un haz de circunstancias, una perspectiva. O lo que es lo mismo: es una mirada 
selectiva sobre el pasado que la sustenta. Y decir ‘mirada selectiva’ es tanto como decir ‘mirada excluyente’, 
porque preferir es también excluir, dejar a un lado. Digamos que eso es normal e inevitable. Que incluso forma 
parte de la misma dialecticidade fluyente de la cultura y el saber” (SAMARANCH, 1991, p. 25).  
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Mas o fato de não existir, no pensamento grego antigo, o direito como campo 

autônomo do conhecimento e, além do mais, não ter sido delineado por um filósofo tal qual 

Aristóteles que sistematizou o que hoje chamamos de ciência, não significa dizer que a 

filosofia grega não tenha elaborado reflexões quanto à necessidade de regras, quanto à 

transmissão de bens em vida e em caso de morte, casamento, contratos comerciais, alugueres 

etc. Aliás, a Constituição de Atenas, texto de Aristóteles, apresenta o emaranhado sistema de 

normas jurídicas dessa Cidade, sem esquecer que os dois livros principais de Aristóteles que 

trabalhamos neste capítulo, Ética Nicômaco e Política, tratam do fenômeno jurídico sem a 

especificidade da existência do direito como ciência e sem ao menos cogitar de um termo 

específico para esta área do saber. Tanto isso é verdade que o livro Metafísica, de autoria de 

Aristóteles, não recebeu este nome do seu próprio punho, mas de Andrónico de Rodes 

(fl. c. 60 a.C.)  que, ao editar as obras do estagirita, colocou este nome no compêndio por 

classificá-lo logo após ao livro denominado Física, portanto o termo metafísica significa 

depois da física.  

Curioso notar que o que sustenta nossa hipótese de trabalho é que, na Metafísica, 

Aristóteles investiga um número significativo de problemas e seus princípios sem nunca ter 

criado um termo que designasse a respectiva ciência, apelidando-a de ‘filosofia primeira’, o 

que não significa muita coisa; da mesma forma, procedeu na ‘lógica’. Os gregos acreditavam 

na dinâmica da examinação dos problemas e talvez tenham dado pouca importância à criação 

de termos para especificar campos do saber, entretanto muitos termos criados por eles caíram 

em desuso ou foram substituídos modernamente. Coube ao pensamento moderno tal 

especificidade.  

É importante salientar que nossas incursões no pensamento prático de Aristóteles têm 

por fim consubstanciar o conceito de que a justiça distributiva é um tipo de justiça própria de 

uma ordem política de caráter comunitário cujos indivíduos são igualmente livres e livremente 

iguais, ou, mais precisamente, a justiça distributiva é própria das sociedades que pensam e têm 

um Estado voltado à elaboração de políticas públicas em que o fim é a promoção dos 

indivíduos ao possibilitar condições para o desenvolvimento de suas habilidades e 

potencialidades. Dessa forma, procuramos esclarecer alguns detalhes do conjunto do 

pensamento de Aristóteles sem fazer exposição detalhada de cada área filosófica por ele criada 

ou trabalhada porque, em última instância, nossos esforços se concentraram na investigação do 
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justo distributivo nos livros V de Ética a Nicômnaco e III de Política como esteio de nossas 

reflexões sobre este tipo de justiça existente difusamente no pensamento liberal de Rui 

Barbosa. 

Mas uma pergunta surgirá da leitura inicial deste capítulo que assim exemplificamos: 

se o propósito deste capítulo é extrair um conceito primário de justo distributivo enquanto 

núcleo jurídico-político de uma sociedade cujos indivíduos são iguais e livres, como se pôde 

lançar mão de um filósofo antigo, que fincou as bases justificativas da escravidão, a 

superioridade do homem sobre a mulher com impacto sobre nossa história que conviveu lado a 

lado escravidão com liberalismo? Pergunta embaraçosa que exige considerações razoáveis. 

No livro I de Política, Aristóteles apresenta seu entendimento sobre a natureza da 

Cidade, a relevância da ciência política, a ideia de ser humano como animal político, a tarefa 

da sociedade conjugal e a relação pai-filho, o fim da sociedade doméstico-econômica e, nesse 

caso, a relação entre senhor e escravo etc. Nesse particular, quanto à escravidão, o estagirita 

não deu nenhum passo à frente do seu tempo e não nos legou nenhuma reflexão mais alargada 

sobre a contradição do trabalho servil ante a condição do homem ser um animal possuidor do 

logos.19 Pelo contrário, apenas justificou a escravidão para que o senhor pudesse saborear a 

vida política. Contudo, sem desculpismo, a escravidão é uma tônica de todos os povos 

antigos.20.  

Todo filósofo, por mais genial que seja, tem dois tipos de formulações teóricas, as 

datadas e as perenes, sendo estas as que atravessam os tempos e hoje servem como paradigmas 

conceituais, ajudando-nos a pensar nossos problemas de ordem mediata ou imediata, de 

natureza prática ou intelectual, de condição imanente ou transcendente etc.; e, sendo assim, 

Aristóteles não foge a esta regra. Logo, cremos ter tomado emprestado somente o que 

                                                 
19 “Que na forma dos valores de mercadorias todos os trabalhos são expressos como trabalho humano igual, e, 
portanto, como equivalentes, não podia Aristóteles deduzir da própria forma de valor, porque a sociedade grega 
baseava-se no trabalho escravo e tinha, portanto, por base natural a desigualdade entre os homens e suas forças de 
trabalho [...] Somente as limitações históricas da sociedade, na qual ele viveu, o impediram de descobrir em que 
consiste “em verdade” essa relação de igualdade” (MARX, 1985, p.187). 
**“Se um gigante do pensamento como Aristóteles, em sua apreciação do trabalho escravo, errou, por que 
deveria um economista anão em sua apreciação do trabalho assalariado acertar? [...]” (Idem, p. 206, nota 120).  
20 “Quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, seis anos te servirá, mas no sétimo ano o deixarás ir 
livre. E, quando o deixares ir livre, não o despedirás vazio. Liberalmente o fornecerás do teu rebanho, e da tua 
eira, e do teu lagar; daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado lhe darás” (Deuteronômio 15:12-14). 
** 
** “O que provavelmente nos insulta – e com razão – é Aristóteles banir os não-gregos, os bárbaros e os 
escravos, não somente como quem não possui relacionamentos políticos, mas como incapaz de tê-los [...] A 
cegueira de Aristóteles não era, naturalmente, exclusiva dele” (MACINTYRE, 2001, p.270). 
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julgamos conforme o ponto de vista da perenidade de suas contribuições para investigarmos os 

descompassos entre as esferas formal e material da sociedade brasileira, ou de outra forma: 

investigar a distância entre a ideia de justo distributivo e o que foi formulado por Rui Barbosa 

a partir do seu sentido de igualdade, resultante da distância assombrosa entre as esferas 

jurídica e política, econômica e social. À guisa de uma opinião que carece de ser estudada, 

cremos que, na atual quadra da história de nossa república, as políticas públicas e as normas 

jurídicas de caráter estrutural acentuam retrocessos na ordem material e formal, algo parecido 

com contra-história: retrocesso. 

Retomando Aristóteles. Na teoria ético-política aristotélica, parece que encontrar o 

sentido da vida em sociedade é uma arte e os seres humanos devem conhecê-la com vista à 

felicidade, em que pese esse conceito ser polissêmico na sistemática aristotélica. Talvez esse 

amplo leque de significados esteja relacionado à dificuldade conceitual, pois não é tarefa das 

mais fáceis definir o que possa ser bom para todos. Nesse contexto, o filósofo procurou passar 

em revista os principais aspectos concernentes à felicidade, desde o sentido de prosperidade 

imediata à complexa perspectiva de associação à vida contemplativa. Essa vida associativa 

implicaria a felicidade não ser pensada somente pelo ângulo subjetivo, pois, no pensamento do 

estagirita, consoante aos elementos culturais do mundo grego, o débito do indivíduo para com 

a Cidade é refletido na figura do outro como condição de comunidade política, visto que a 

Cidade somente é um valor na medida em que precede ao indivíduo do ponto de vista 

simbólico, o que não o exclui por conta de sua condição própria de existência factual.  

A ideia de alteridade,21 essencial no universo político grego, quer pela experiência 

democrática ou a honra aristocrática, firma-se como ideia-chave do conceito de justiça que 

data da obra de Homero e tem sua radicalidade nas tragédias, nos poemas líricos, nas lições 

dos sofistas, na trágica vida de Sócrates e é levado adiante pelas dramáticas análises de Platão 

à causticidade de Aristóteles, porque, sendo a justiça virtude total,22 sua prática está 

relacionada ao outro de modo consciente, pois se destina à realização do seu elemento 

                                                 
21 “Essa forma de justiça é, portanto, uma virtude completa, porém não em absoluto e sim em relação ao nosso 
próximo. Por isso a justiça é muitas vezes considerada a maior das virtudes [...] É completa porque aquele que a 
possui pode exercer sua virtude não só sobre si mesmo, mas também sobre o seu próximo, já que muitos homens 
são capazes de exercer virtude em seus assuntos privados [e] relações com os outros.” (EN.1129b,25). 
22 “Como ocorre amiúde na poesia de Teógnis (século VI a.C.), o verso 147 da Teognideia (ἐν δὲ δικαιοσύνηι 
Tirteu e a Poética da Eunomia 145 συλλήβδην πᾶσ' ἀρετή 'στι, “na justiça está a soma de toda a virtude”), 
também atribuído a Focílides (fr.10 W), é um provérbio no tempo de Aristóteles, e também os hexâmetros -
vv.425 e 427” (BRUNHARA, 2011, p.147, nota 27). 
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fundamental: a igualdade. Essa dimensão do outro,23 observado como ser racional, é 

fundamental à realização da justiça, pois relaciona-se à como agir na esfera política enquanto 

filantropia24 que se efetiva conscientemente por conta da vontade do agente. Hoje essa noção 

de alteridade parece estar perdida em meio ao complexo mundo das relações de troca, em prol 

de valorações que ensejam, por sua vez, uma lógica individualista que desconsidera a 

dimensão humana total.25     

Aristóteles refletiu, ainda, sobre a importância de uma forma de governo capaz de 

corrigir as desigualdades naturais entre os humanos por meio de ferramentas políticas que 

pudessem igualar os cidadãos. Assim, justiça e educação tornam-se prioridades porque esta 

corrige os homens para o futuro, enquanto aquela estrutura as relações humanas em favor do 

bem comum, a favor da estabilidade política que cria condições à felicidade como bem.  

Sendo a vida humana um complexo biopolítico, o maior bem é a felicidade na polis 

em uma ordem em que todos os cidadãos devam ser levados em consideração, por isso a 

justiça, na concepção de Aristóteles, não pode ser tomada como uma reflexão do homem 

isolado tal qual pensam aqueles que hoje defendem a tese do individualismo em que os 

indivíduos participam da vida política unicamente para satisfação de necessidades vitais como 

defesas da propriedade, da segurança, da vida etc. Segundo o que nos parece, Aristóteles 

                                                 
23 Sem sermos anacrônicos, mas preocupados com rigor conceitual e coerentes em relação à proposta deste 
trabalho, não somos ingênuos em tomarmos Aristóteles por democrata em termos modernos ou muito menos um 
socialista preocupado com a igualdade total entre os humanos. Não, não pensamos desse jeito, apenas nos 
valemos de muitos conceitos ético-políticos aristotélicos ainda válidos como crítica de nossa realidade político-
jurídica, pois, em razão de ter sido um crítico dos oligarcas que pensavam somente nos ricos e dos democratas 
preocupados apenas com os pobres, Aristóteles, por ser um pensador preocupado com as muitas esferas da 
sociedade em perfeito equilíbrio, pensa na unidade dela ao encetar a política como construções de fios conectores 
dos múltiplos interesses no jogo social, destacando a ordem legal-jurídica não como fundamento social, mas 
regras de controle do jogo social, técnica racional de composição de conflitos não exclusivamente dos interesses, 
entretanto das interpretações jurídicas da composição dos conflitos. Temos ciência que a comunidade política 
entendida por Aristóteles exclui as mulheres e os escravos sem com isso desumanizá-los, mas os exclui, tornando 
Aristóteles um pensador comum e aferrado ao seu tempo e aos interesses da classe que deve estar livre dos 
afazeres domésticos e econômicos para dedicar-se ao político. Por outro lado, sem eximir o estagirita, somente no 
século XIX de nossa era é que a escravidão humana foi condenada e a mulher reconhecida como sujeito político. 
Por fim, mutatis mutandi, embora Aristóteles seja tido como um politicólogo aristocrático, na verdade ele é um 
defensor da virtuosidade do cidadão. Repetindo: o que nos interessa são os seus conceitos da política como 
instância subordinadora do individualismo, da economia, do direito e da constituição à justiça e ao bem comum. 
24 Filantropia, do grego antigo amor (φίλος) e homem (άνθρωπος), significa amor ao homem ou amizade. Em 
termos modernos filantropia assumiu sentido de caridade que foge da igualdade e assenta-se na bondade em 
algum tipo de bondade que pode ser a cristã, por exemplo, ou apenas um fundo moral de caráter civilizatório. 
25 “Devemos imaginar a amizade, então, como sendo o compartilhamento de tudo o que há em comum no projeto 
de criação e no sustento da vida da cidade, compartilhamento inserido no caráter imediato das amizades 
particulares de cada indivíduo. Essa ideia de comunidade política [de Aristóteles] como projeto comum é 
estranho ao mundo individualista liberal moderno” (MACITYRE, 2001, p. 265). 
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pensou a Cidade enquanto uma forma de organização capaz de possibilitar, àqueles que a 

compõem, o pleno desenvolvimento de suas disposições naturais, acreditando em suas 

respectivas perfectibilidades como motor excelente da vida.26 Não é sem motivo que o filósofo 

compreende que o homem é um ser vivo político porque somente na dimensão política a 

felicidade é viável: prosperidade, conforto, família, amigos, honra, dever político, pesquisa da 

verdade etc. 27 

Essa perfectibilidade, que obedece ao princípio do movimento de acordo com a 

concepção de ato e potência,28 vislumbra o raciocínio de que as sociedades também se 

modificam, e para melhor, uma vez que a própria comunidade se reúne com a 

responsabilidade de, por meio da educação, por exemplo, levar em consideração o outro como 

dimensão de justiça, desenvolvendo as qualidades intelectuais e morais dos seus membros. 

Esta ideia faculta a compreensão de que os seres humanos não só são responsáveis pelos seus 

atos como também são capazes de superar as dificuldades postas pela diversidade em 

comunidade. Portanto, Aristóteles é original por elaborar respostas satisfatórias aos múltiplos 

conflitos da vida citadina, elevando a política à condição de instância mediadora da vida em 

sociedade.  

Ao defendermos a ideia de que a justiça é o grande bem, conforme leitura realizada 

do sistema ético-político elaborado por Aristóteles, julgamos compreender porque o filósofo 

                                                 
26 “A comunidade jurídica polis não subsiste para além das casas, ela se forma delas e inclui seu fim, a 
organização mais racional possível do trabalho necessário para a vida. A polis permanece, em sua essência, uma 
comunidade econômica e constitui uma aliança de guerra e comércio” (HOFFE, 2006, p. 242). 
27 A política de Aristóteles tem muito de sua biologia em virtude de pensar a Cidade tal qual um organismo vivo 
e funcional a partir de órgãos vitais. Essa concepção do estagirita é anterior à de Émile Durkheim e esta 
impressão é retirada de sua concepção de o homem ser um animal gregário tal qual as formigas e as abelhas, 
contudo é superior a estes por ter inventado a política como investigação, composição e solução de conflitos 
intersubjetivos. Por isso é correto afirmar que o homem não é somente um ser gregário, mas, sobretudo, um ser 
político   
28 “Potência, em primeiro lugar, significa o princípio de movimento ou de mudança que se encontra em outra 
coisa ou na própria coisa enquanto outra.” (Met. 1019a,15). “O ato é o existir de algo, não, porém no sentido 
em que dizemos ser em potência” (Met. 1048a, 32) “Depois de ter tratado da potência com relação ao 
movimento [devir], o ato é o existir de algo [...] E o ato está para a potência como, por exemplo, quem constrói 
está para quem pode construir, quem está desperto para quem está dormindo, quem vê para quem está de olhos 
fechados mas tem a visão, e o que é extraído da matéria para a matéria e o que é elaborado para o que não é 
elaborado. Ao primeiro membro dessas diferentes relações, atribui-se a qualificação de ato e ao segundo a de 
potência.” (Met.1048b).** ** “Com ela, Aristóteles pôde resolver as aporias do devir e do movimento [...] Com 
ela, Aristóteles resolveu perfeitamente o problema da unidade da matéria e da forma” (REALE, 1994 II, p.363-
364). Nesse sentido, nosso entendimento é que Aristóteles é mais um pensador ontológico que metafísico, um 
estudioso da imanência enquanto casa do “ser” e não da transcendência porque suas preocupações partem da 
realidade concreta e a ela retornam através da abstração que procuram ir no interior dos objetos os seus 
significados. Para Aristóteles, a abstração é o exercício da inteligência capaz de compreender os elementos das 
essências dos objetos.  
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elege a relação necessária igualdade-liberdade como fim-chave do seu pensamento político, 

pois a liberdade que o estagirita imagina está circunscrita ao ideal de uma comunidade na qual 

todos possam encontrar os fins de suas respectivas vidas, ao passo que a liberdade imaginada 

hoje deixa escapar a responsabilidade com o outro, ao mesmo tempo que se deixa escapar a 

equidade como centro axial da justiça e inverte a natureza da comunidade por um vazio 

individualista.  

Assim, os elementos que compõem o conceito de justiça, segundo Aristóteles, são: 

harmonia da polis, o outro, a consciência do ato, a legalidade, a igualdade, a virtuosidade, o 

bem comum, a proporcionalidade, a justa medida etc. Estes elementos tornam-se inseparáveis 

se levarmos em consideração que a legalidade só tem sentido em uma organização 

comunitária na qual o bem comum seja o eixo em torno do qual os indivíduos se agrupam para 

a melhor vida possível. Esta vida é a condição da existência simultânea do indivíduo e do 

cidadão, em que o eu é remetido ao outro em cadeias sucessivas de relações integradoras. 

Assim é possível apreender do pensamento de Aristóteles o aspecto de que toda comunidade é 

uma associação de humanos livres na qual não só se trocam necessidades por satisfações, mas 

também a convivência destinada à prática de ações nobilitantes e a justiça, o maior de todos os 

bens, deve ser perseguida pelos seres humanos em razão de sua condição de zoon politikós, 

uma vez que ela constitui a essência moral da vida humana, sem a qual os humanos se 

assemelharíamos aos piores animais e estariam presos às necessidades organizadoras de suas 

existências.  

O presente capítulo, como dito na Introdução Geral, foi dividido em cinco tópicos: 1. 

Introdução; 2. Elementos gerais do pensamento aristotélico; 3. Bem-estar como bem ético-

político; 4. Justiça: bem primeiro e último da polis; 5. Justiça distributiva: fundamento político 

da relação igualdade-liberdade, 5.1.  O justo distributivo em Ética a Nicômaco, 5.2.  O justo 

distributivo em Política, 5.3. Crítica ao justo distributivo aristotélico e 6. Considerações finais. 

 

2. Elementos gerais do pensamento aristotélico 

Aristóteles elaborou seu complexo método dialético-analítico29 de investigação dos 

problemas filosóficos por meio de exames pormenorizados das opiniões dos seus antecessores, 

                                                 
29 “Ajudar-nos-á a discernir os princípios básicos de cada ramo do conhecimento. É que, partindo dos princípios 
próprios de uma determinada ciência, nada é possível dizer acerca destes, já que os princípios têm precedência 
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coetâneos e, especialmente, de suas críticas dirigidas às construções filosóficas de Platão, 

sendo que a sua primeira crítica refere-se ao conhecimento que trata inicialmente no tópico 1 

do Livro Α de a Metafísica e ao longo da obra De Anima,30 sem esquecer, contudo, do 

Organum31 e de outros livros seus repletos de discussões e aplicações metodológicas. A 

complexa metodologia aristotélica baseia-se na exploração dialética dos conceitos existentes 

ao mesmo tempo que os expõe sistemática e analiticamente, completando o ciclo espitêmico-

metodológico.32 

Essa crítica inicial deve-se ao fato de Aristóteles romper com o entendimento 

platônico da unicidade do conhecimento em prol da multiplicidade de saberes33 a partir dos 

seus referidos objetos e métodos próprios, asseverando que o conhecimento é um processo 

cumulativo34 que compreende as etapas da sensação, imaginação, memória, experiência, 

                                                                                                                                                         
absoluta sobre tudo. Por isso mesmo, para podermos dizer alguma coisa sobre esses princípios, temos 
necessariamente de recorrer a opiniões geralmente aceites sobre cada um deles. Esta atividade é uma propriedade 
da dialética, ou, pelo menos, é a ela especialmente adequada, dado que, sendo uma atividade que tem por fim a 
investigação, fornece o caminho para atingir os princípios comuns a todos os métodos” (Top. 101a,64). 
30 “Todos os homens, por natureza, tandem ao saber” (Met.980a, 21); “A arte [técnica] se produz quando, de 
muitas observações da experiência, forma-se um juízo geral e único passível de ser referido a todos os casos 
semelhante”. (Met.981a,5). “A finalidade do raciocínio que ora fazemos é demonstrar que pelo nome de 
sapiência todos entendem a pesquisa das causas primeiras e dos princípios” (Met.981b,26). “A ciência em 
atividade é idêntica ao seu objeto” (Da.431a, 1). 
31 “Aristóteles não tinha uma palavra para a lógica como um todo nem nos deixou um único tratado que desse 
conta de toda a lógica. O que temos em vez disso são tratamentos de duas espécies de raciocínio e argumentação: 
demonstrações, que produzem provas científicas, e argumentos dialéticos, encontrados nos debates e nas 
conversas entre pessoas. A demonstração é o principal assunto dos Segundos Analíticos, ao passo que os Tópicos 
dão um método de uso para os argumentos dialéticos. ” (SMITH, 2009, p. 60).  
32 “No exame da alma, é necessário, ao mesmo tempo em que se expõem as dificuldades cuja solução deverá ser 
encontrada à medida que se avança, recolher as opiniões de todos” (Da. 403b). A partir deste procedimento em 
que está posto uma das variáveis dos métodos em Aristóteles, podemos chamar o estagirita de dialético. 
** Aristóteles, além de formular seu método de investigação a partir de leituras e críticas aos sistemas filosóficos 
anteriores e coetâneos ao seu, acabou por elaborar uma história do pensamento grego, tornando-se, nesse caso, o 
primeiro historiador da filosofia, sendo objeto de pesquisa dos estudiosos que investigam a área. Acentuamos que 
as críticas feitas por Aristóteles a Platão, dentre muitos motivos, as mais relevantes são de natureza epistêmica e 
outra baseia-se na postura de um filósofo ávido por afirma-se diante do seu mestre, próprio da tradição filosófica.  
33 “Enquanto desde Platão, passando por Hegel até Husserl e o Círculo de Viena, a primazia da ciência e da 
filosofia (estritamente científica) tira o valor de outras formas de saber, Aristóteles permite a cada nível do saber 
um direito próprio maior. Em oposição ao modelo dominante da cobrança epistêmica, segundo o qual o nível de 
saber inferior a cada vez é ultrapassado ou compreendido (‘inclusão’) pelo nível de saber superior, com 
frequência até mesmo explicado como o relativamente não-verdadeiro (‘superação’), Aristóteles defende um 
modelo de crescimento epistêmico. (HÖFFE, 2008, p. 45.). 
34 “Aristóteles, no tratado Sobre a alma, apresenta o mais minucioso exame dessa problemática [o 
conhecimento], mostrando como o processo cognoscitivo tenha início nos sentidos e na sensação, como dessa 
derive a imaginação, a memória e a experiência e como, por obra do intelecto, se chegue ao conhecimento 
intelectivo, que é um acolher a forma inteligível. Todo processo cognoscitivo, por sua vez, é interpretado pelo 
estagirita a partir dos conceitos-chave de potência e ato” (REALE, 1995, p. 55). 
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técnica e, por fim, o nível da teoria que chamou de epistemê-ἐπιστήμη 35 - conhecimento de 

conceitos e princípios. Esse conhecimento tido por científico leva Aristóteles a dividi-lo, 

conforme tópico 1 do livro VI de a Metafísica, em três áreas de concentração, a saber: 

conhecimento prático (práxis- πράξις), que se subdivide nos saberes da ética e da política, cuja 

preocupação é refletir sobre o agir moral e social, além de capacitar o agente a entender a 

passagem da realidade política em que vive a outra ideal, aliando as determinações racional e 

política, segundo MacIntyre (2001, p. 99); 36 conhecimento produtivo (poíesis-ποίησις), no 

qual são examinados os problemas relacionados às técnicas produtivas dos discursos poético e 

retóricos, além da medicina, artes e de tudo aquilo que é feito e não existia; conhecimento 

teorético (theōríā-θεωρῐ́ᾱς), que trata dos princípios em si, dividido em física, que aborda o 

mundo natural, matemática, que trata da quantidade e do número, e metafísica, que analisa o 

ser enquanto ser,  ciência das essências (EN.1139a, 26). 37 

                                                 
35 “Uma das várias palavras gregas para conhecimento. Uma epistemê, nesse sentido técnico, é um corpo de 
conhecimento sobre algum assunto, organizado num sistema de provas ou demonstrações: um bom equivalente 
moderno ‘ciência’, contanto que deixemos de lado suas conotações de confiança no método experimental” 
(SMITH, 2009, p. 81). 
36 Essa tripartição aristotélica do conhecimento opõe-se à da Academia que, de certa forma, pode ser 
esquematizada em lógica, física e ética, recebendo, inclusive, elogios de Immanuel Kant no seu livro 
Fundamentação da metafisica dos costumes, texto fundamental do que se convencionou chamar de ética 
deontológica. ** 
** “A ‘ética’ surge junto com a ‘lógica’ e a ‘física’, pela primeira vez, na escola de Platão. As disciplinas surgem 
ao tempo que permite a transformação do pensar em ‘filosofia’, a filosofia em epistéme (ciência) e a ciência 
mesma em um assunto de escola e de atividade escolar. Na passagem por esta filosofia, assim entendida, surge a 
ciência e passa o pensar. Os pensadores dessa época não conhecem nem uma ‘lógica’, nem uma ‘ética’, nem uma 
‘física’. E, contudo, seu pensar não é ilógico e nem imoral. A physis era, porém, pensada por eles, numa 
profundidade e amplitude, que toda ‘física’ posterior nunca mais foi capaz de alcançar. As tragédias de Sófocles 
ocultam – permita-se-me uma tal comparação -, em seu dizer, o êthos, de modo mais originário que as preleções 
de Aristóteles sobre a ‘ética’ ” (HEIDEGGER, 1973, p. 368). 
37 Quadro expositivo, segundo HÖFFE (2008) 
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Segundo Aristóteles, a realidade sensível é também inteligível porque a inteligência 

humana é capaz de descobrir, por meio de abstrações, o significado oculto dos objetos em si 

mesmos (Da.424a e 431b, Met.1061a e S.anal.81b). Assim, de acordo com essa 

inteligibilidade da realidade sensível, o filósofo formulou sua teoria teleológica segundo a qual 

em tudo há uma finalidade e alcança-se a perfeição à medida que se cumpre esse telos-τέλος 

(Met.1013a,33 e Cael.271a,33). Logo, essa ideia baseia-se no princípio de que o todo é 

anterior às partes, pois cada objeto só é compreensível em função do todo que o pressupõe, 

ideal finalista que influenciou sua teoria ético-política fortemente (Pol.1252b, 27).38 

Do exposto, de acordo com o objetivo de nossa pesquisa, o erudito italiano Enrico 

Berti aborda a relação entre teoria e prática no pensamento aristotélico ao assinalar que a 

filosofia “prática, portanto, tem em comum com a filosofia teorética o fato de procurar a 

verdade, ou seja, o conhecimento de como são efetivamente as coisas, e também a causa de 

como são, ou seja, o fato de ser ciência” (2002, p. 116).39 Nesse sentido, a filosofia teorética40 

                                                                                                                                                         

 
38 “A Ética e a Política de Aristóteles (juntas, é claro, com De Anima) são tanto tratados acerca de como se deve 
explicar e entender a ação humana quanto acerca de quais atos realizam” (MACINTYRE, 2001, p. 145-146). 
39 Não se sabe verdadeiramente coisa alguma sem se conhecer a sua causa (Met.993b,23; Fis.184a,10), nesse 
caso, o conhecimento está relacionado ao domínio das causas dos fenômenos. A causa no conhecimento teorético 
tem apenas a finalidade em si, ao passo que na práxis a causa tem uma finalidade para além de si, no mundo da 
prática. 
40 “São três os ramos da filosofia teorética: a matemática, a física e a teologia. Com efeito, se existe o divino, 
não ha dúvida de que ele existe numa realidade daquele tipo. E também não há dúvida de que a ciência mais 
elevada deve ter por objeto o gênero mais elevado de realidade. Enquanto as ciências teoréticas são preferíveis 
as outras ciências, esta, por sua vez, é preferível as outras duas ciências teoréticas” (Met.1026a,18). 
** “Teorético grego antigo theórétikós (θεωρητικός) em latim speculatirus, adjetivo corresponde à especulação; 
por isso, assim como este substantivo, possui dois significados fundamentais: 1. o que é puramente cognitivo e 



34 

tem, por fim, a verdade em si sem consequências práticas, ao passo que a filosofia prática 

busca a verdade como meio para atingir fins na ordem da ação devido ao porquê do seu 

sentido, pesquisa o valor de uma conduta, indaga sobre o significado dos costumes e as 

implicações socioantropológicas, ou, segundo Perine, meio a atingir outro meio e, por 

conseguinte, um fim (2006, p. 83).  

Vale dizer que essa ação visa um tempo, e esse tempo presente a modifica para fins 

válidos no espaço político, por isso a “denominação de prática deriva do objeto desta ciência, 

constituído pelas coisas praticáveis, isto é, pelas ações, pelas ‘práxis’, que têm princípio na 

escolha, na iniciativa do homem” (BERTI, 2002, p. 117). Dessa forma, a filosofia prática 

preocupa-se, enquanto uma das esferas da filosofia, com o sentido das ações humanas no que 

se refere às escolhas, aos motivos, à consciência do ato, à vontade, ao erro, ao bem do outro, à 

felicidade, à justiça, à amizade, à família, ao patrimônio, à Cidade etc.; a filosofia prática 

relaciona-se ao prático não só como ofício, mas no que tange ao agir na Cidade desdobrando-

se nos atos morais (ética) e nos negócios da Cidade (política); e, modernamente, na relação 

entre leis e direitos (filosofia do direito), e da economia (crítica da economia política).  

A ação é o objeto da filosofia prática por ter o escopo de transformar e aperfeiçoar o 

estado de coisas no espaço da convivência humana, e essa modificação da realidade, ou estado 

de coisas, 41 é tudo aquilo que diz respeito ao homem como agente político, no que enseja 

Aristóteles defender a ideia de que o fim do homem é o bem-estar como a melhor vida 

possível – eudaimonia-,42 realizável no plano da convivência humana. Destarte, para Berti: 

                                                                                                                                                         
opõe-se a prático; 2. o que não é redutível à experiência e opõe-se a empírico. No primeiro exemplo, fala-se de 
ciências teoréticas; no segundo, de conceitos teoréticos” (ABBAGNANO, 1982, p. 915). 
41 Aristóteles estabeleceu importante distinção entre poiesis, ação construtora por meio do trabalho e de técnicas, 
e a praxis como ação livre do sujeito político. Esse pensador valorou a praxis pelo simples fato de a sociedade 
grega ser escravagista, que desvalorava o trabalho entendendo-o como atividade inferior se comparado à ação 
livre do cidadão para a teorização da realidade e sua expressão nas assembleias. A liberdade para os gregos 
estava relacionada à disponibilidade do cuidar da coisa pública. Não podemos esquecer que a poises aristotélica é 
mais complexa porque se divide em poética (todas as formas conhecidas de poesia em sua época); retórica (como 
a arte do discurso convincente), medicina, e outas atividades afins.  
42 Eudaimonia é um termo transliterado para o latim que tem sua origem no grego antigo εὐδαιμονία, que 
literalmente significa o estado de ser habitado por um bom daemon, um bom gênio, e, em geral, é traduzido como 
felicidade, bem-estar e a melhor vida possível. Para Aristóteles, a felicidade não é um estado, mas uma atividade.  
** “A tradução de εὐδαιμονία por ‘felicidade’ não pode deixar de ser apenas uma aproximação ao sentido do 
original grego. O composto ‘εὐ’ e ‘δαίμωυ’ surge em Eurípedes: `feliz`: quando o ‘δαίμωυ’ dispensa bem/boas 
coisas [...]. Eudaimonia pode exprimir como em português `prosperidade e boa sorte’” (CAEIRO, 2017, p. 234, 
nota 33). Mas felicidade nas investigações de Aristóteles não tem a ver com sorte, mas atividade racional. **  
** Aristóteles “dá o nome de eudaimonia - como é frequente, há dificuldade de tradução: bem-aventurança, 
felicidade, prosperidade. É o estado de estar bem e fazer bem ao estar bem., do homem estar bem favorecido em 
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Filosofia prática é tudo menos ‘neutra’, ‘calculadora’, nas relações com a 
realidade (humana), mas ao contrário, julga o valor desta última, avalia o que 
nela é bom e o que é mau, a fim de melhorá-la. Ao fazê-lo, no entanto, não 
renuncia em conhecer a verdade, isto é, a ser ciência, a verificar não apenas 
como estão as coisas, mas também quais são suas causas (2002, p. 118). 
 

Em última instância, a filosofia prática enfatiza o papel da ciência política como 

norteadora da vida política, desdobrando-se em duas perspectivas, a saber: primeiro, como 

investigadora da natureza das ações morais e o melhor regime político que contemple a 

comunidade de indivíduos livres e iguais; segundo, enquanto arte ou perícia, relacionada às 

ações que apliquem medidas jurídico-políticas em favor do bem comum na comunidade de 

indivíduos livres e iguais (Pol.1255b,20 e 1261a,32). Nesse caso, a filosofia prática é uma área 

do conhecimento que, ao buscar os fins e os meios de transformação, melhora e corrige os 

indivíduos e a estrutura política, por isso Berti atenta para o fato de que a filosofia política não 

é neutra uma vez que valora e deseja compreender para agir.43 Assim, em Ética, tal qual em 

Política, Aristóteles, depois de nomear a ciência política como campo do saber destinado 

analisar-edificar os meios institucionais à persecução do bem comum, também  determina 

como e onde se deve estudar as demais ciências,44 já que tudo visa ao bem individual e 

comum, e as ações humanas não poderiam ser diferentes, pois “a finalidade da ciência 

política é a finalidade suprema, e o principal empenho desta ciência é infundir um certo 

caráter nos cidadãos – por exemplo, torná-los bons e capazes de praticar boas ações.” 

(EN.1099b). Logo, a ciência política tem dois objetivos: conhecer o bem necessário e 

importante à vida, e disponibilizar as condições de materializá-lo.  Assim, a: 45 

Ciência Política não tem somente o objetivo de conhecer o que é o bem 
supremo, mas propõe-se também a realizá-lo; ou melhor, diz Aristóteles, o 
conhecimento dele tem grande importância justamente, porque, mirando-o 

                                                                                                                                                         
relação a si mesmo e em relação ao divino. Mas quando Aristóteles dá esse nome ao bem para o homem, deixa 
praticamente em aberto a questão do conteúdo da eudaimonia” (MACINTYRE, 2001, p. 253).  
43 Nesse particular, Aristóteles se afasta do intelectualismo-ético socrático (EE. 1216b) porque sua teoria leva em 
consideração a vontade, ao passo que Sócrates compreende que toda ação estaria subordinada a um rigor 
intelectual que a determinaria. Logo, a vontade estaria submetida à razão, assim como a virtude ao saber racional. 
Mais tarde essa tese é retomada por Kant ao elaborar o imperativo categórico como comando das exigências da 
moral baseada na razão. Não se pode olvidar, contudo, as influências cristã e estoica sobre a obra moral kantiana, 
inspirada no intelectualismo moral socrático para formular sua moral submetida ao império da razão. Por outro 
lado, é preciso destacar que o plano moral aristotélico tem suas implicações políticas.  
44 “Aristóteles pudo efectuar fácilmente la transición de la ética a la política porque su política ‘presupone los 
resultados de la ética: primero y sobre todo una conciencia normativa común y compartida’. Hoy carecemos de 
esa unanimidad en el saber” (CAMPS, 1988, p. 225). 
45A justiça representa a esfera da moralidade pública que em conta o bem para os cidadãos, por isso o objeto 
central da teoria da justiça é a equidade, sem esquecer que ela é um bem político, ou virtude total. 
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como a um alvo, como fazem os arqueiros, conseguiremos realizar melhor o 
que deve ser (BERTI, 2002, p. 119).  

 
No entendimento de Berti, a ciência política é legisladora porque tanto conhece o 

bem em sua determinação como o ordena por meio de legislação necessária ao bem-estar da 

polis, seja o bem como causa (o que se deve conhecer) ou o bem como ordenação (o dever-

ser). Por conta disso, a ciência política se constitui, epistemologicamente, por meio do método 

que não procura ser tão exato como o da matemática, visto que a pesquisa só “será adequada 

se tiver a clareza compatível com o assunto, pois não se pode aspirar à mesma precisão em 

todas as discussões, da mesma forma que não se pode atingi-las em todas as profissões” 

(EN.1094b,11). Esta passagem de Ética a Nicômaco, para Berti, é esclarecida à medida que for 

lida ao lado de um trecho contido nos Tópicos, em que Aristóteles afirma que, tomemos o que: 

Ficou dito como uma descrição sumária dos diferentes tipos de raciocínio. 
Em termos gerais, estas são as distinções que pretendemos estabelecer quanto 
ao que atrás ficou dito e quanto ao que diremos em seguida, porquanto não é 
nosso propósito fazer uma exposição exaustiva sobre nenhum desses tipos, 
mas apenas fazer-lhes referência de forma sumária; entendemos ser mais do 
que bastante, segundo o método proposto, sermos capazes de distinguir de 
algum modo cada um dos tipos de raciocínio (101a).46 

Portanto, segundo Aristóteles, não é tomar da matemática e emprestar à filosofa 

prática a expressão mais exata ou precisa do conhecimento perfeito, muito pelo contrário, o 

propósito é inspira-se no conteúdo de sua exposição para ampliar metodologicamente a 

filosofa prática e, por conseguinte, ter um método coerente e mais eficaz possível, o que não 

se trata, porém, de transportar método, pois os objetos são diferentes, e sim buscar orientação 

de conduta naquele que é mais preciso. A exposição, na ciência teorética, tem um fim em si 

mesmo que é diferente da ciência prática, visto que nesta a precisão não chega à exaustão 

causal, bastando apenas entender determinada ação, porque “não é necessário exaurir o 

argumento até os detalhes, pois a exposição não é um fim em si mesmo, mas é em vista de 

outro” (BERTI, 2002, p. 120).47  

Completando a visão de Berti, Richard Bodéüs, erudito canadense, enfatiza que “a 

Política está estritamente ligada às Éticas” (2007, p. 13) pelo fato de o filósofo ter pensado 

                                                 
46 “Todos adquirem o saber desse modo: procedendo por meio de coisas naturalmente menos cognoscíveis na 
direção das que são por natureza mais cognoscíveis. [...]”  (Met.1029b).     
47 Talvez isso relativiza o dito acima de que a filosofia prática e a teorética têm em comum a busca da verdade; à 
prática parece caber, então, um tipo de verdade provisória ou experimental. E se a precisão, neste caso, não chega 
à exaustão causal, a filosofia prática está à procura da verdade quanto aos meios, já que, conforme citado acima, 
não se conhecerá as causas. A aplicação prática do conhecimento não gera, então, mais conhecimento. 
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primeiro no que seria o homem, sua condição, valores, bem, virtude, justiça etc., para depois 

cogitar como esse homem pode organizar a Cidade para materializar os fins da existência. 

Mais precisamente, segundo o erudito alemão Otfried Höffe, “ética e política formam juntas a 

‘filosofa das questões humanas’, uma antropologia genuinamente filosófica. Na sua estrutura, 

a Ética discute – além dos conceitos fundamentais normativos comuns – o agir do indivíduo, 

deixando para a Política a investigação de instituições e constituições” (2008, p. 170).48 

Aliás, Aristóteles afirma, no final de Ética a Nicômaco (1181b,20), que passará ao estudo das 

constituições, pontuando Política como análise de estruturas políticas que dão sentido e vida 

às Cidades. Nesse caso, as instituições são mediações lógico-morais que cumprem o papel de 

antecipação aos conflitos tendo base boa legislação ao bem do cidadão. 49     

Pode-se considerar a política, do ponto de vista da arte (perícia) sem prejuízo 

conceitual, como ação humana que, para ser consciente, necessita de formação teórica que a 

ciência política forneceria com vista à melhor organização institucional da Cidade, a partir 

daquilo que ficou definido como soberano bem para o cidadão através da reflexão ética 

(EN.1095a). Segundo observação de Bodéüs, “essa convicção, no filósofo, explica por que as 

questões de que ele trata nas Éticas, de maneira a estabelecer de modo crítico em que 

consiste o soberano bem do homem, são questões que ele apresenta com a cor de uma busca 

explicitamente chamada de política” (2007, p. 14). 

Após refletir sobre ser a felicidade o bem perseguido pelo cidadão e pela Cidade, 

passando em revista as muitas concepções que o cercam como prazer, riqueza, honra até à 

vida virtuosa e contemplativa da verdade,50 Aristóteles investiga a possibilidade de um projeto 

político-institucional capaz de materializar esse sumo bem. Portanto, Ética e Política são 

                                                 
48 Importa ressaltar que o direito, como saber e conjunto de normas, está sob o império da ciência política e, na 
sistemática aristotélica, era reconhecido pela expressão ciência legislativa.  
49 “Admite-se geralmente que toda arte e toda investigação, assim como toda ação e toda escolha, têm em mira 
um bem qualquer; e por isso foi dito, com muito acerto, que o bem é aquilo a que todas as coisas tendem” 
(EN.1094a,1), portanto, “toda cidade é uma espécie de comunidade, e toda  comunidade se forma com vistas a 
algum bem, pois todas asa ações  de todos os homens são praticadas com vistas ao que lhes parece um bem; se 
todas as comunidades visam a algum bem, é evidente que a mais importante de todas elas e que inclui todas as 
outras tem mais que todas este objetivo e visa ao mais importante de todos os bens; ela se chama cidade e é a 
comunidade política” (Pol.1252a,1).  
50 Contemplação da verdade significa buscá-la por meio da pesquisa científica e da reflexão filosófica. Esta 
contemplação parece não ter nada a ver com aquela afeita à cultura oriental marcada pelo budismo, por exemplo. 
Quando Aristóteles refere-se à contemplação, leva em conta a especulação, a teoria, a pesquisa.  
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tratados sobre o polites-πολίτης (cidadão - governado)51 que deve agir sensatamente e é, nesse 

sentido, que Aristóteles trata o homem como ser político,52 dotado de condições para ser um 

bom governante (politikos-πολιτικός) e um bom governado em virtude da excelência moral 

(Pol. 1253a). Dessa forma, a felicidade é, ao mesmo tempo, o bem que os indivíduos visam 

para si no seio da Cidade, e o que deseja o governo para ela como unidade das partes 

vinculadas à totalidade em movimento. Como os indivíduos procuram um fio condutor que dê 

sentido às suas vidas em meio à multiplicidade de objetos e interesses existentes, o 

governante, homem público, deve buscar esse fio condutor para a Cidade em que o projeto 

governativo consista “em coordenar todas as atividades diferentes da cidade em função de 

uma meta última”. (BODÉÜS, 2007, p. 13). Logo, um dos significados de justiça, para o 

filosofo, constitui na publicidade da educação para os cidadãos (Pol. 1337a,20). 53 

Um dos sentidos da política é a ação, e toda ação precisa ser compreendida como um 

direcionamento a um fim enquanto bem no intuito de segurança da Cidade, e este bem como 

fim é o bem-estar dos seus cidadãos, tendo em vista que é a própria razão necessária da 

existência da Cidade, que somente existe porquanto é um produto natural-racional da vida 

nobilitante por razoabilidade. Assim, o homem é mais do que um ser gregário, pois, afinal, a 

abelha também o é; mas o homem é político por dois motivos: primeiro, busca satisfação e o 

desenvolvimento de suas aptidões e potencialidades; depois, na ordem lógica, essas aptidões e 

potencialidades só se desenvolvem politicamente pela educação como instrumento político. 

Assim, Aristóteles assevera em Ética a Nicômaco (1181b,20) que Política tem por 

propósito, também, a investigação dos costumes que envolvem os homens e, por conseguinte, 

a pesquisa sobre as múltiplas formas de governo, além daquela que melhor caberia à Cidade, 

                                                 
51 “A definição de Aristóteles é, na verdade, que o homem é por natureza um cidadão urbano” 
(MARX,1985p.260) 
52 Excelência moral vem do grego antigo aretê-ἀρετή que se traduz por virtude, ato perfeito. Entretanto, o termo 
virtude, para os gregos antigos, não estava limitado à nossa concepção de virtude cristã como prática moral 
conforme os mandamentos contidos nas Escrituras Sagradas. De forma ampla, aretê relacionava-se a toda prática 
em que se atingia determinada perfeição como fim, seja no campo militar, esportivo, artesanal, comportamento 
social necessário e esperado etc. Por isso, o termo virtude nas traduções em favor da excelência moral está mais 
próximo do nosso tempo e da nossa forma de pensar.  
                                                            animal racional     →    inteligente         (Pol.1253a) 
• O homem é, segundo Aristóteles     animal  político →   social                      (Pol.1253a) 
                                                            animal moral  →  sentimento de justiça (Pol.1253a) 
53 “Como há um fim único para a cidade toda, é óbvio que a educação deve ser necessariamente uma só e a 
mesma para todos, e que sua supervisão deve ser um encargo público, e não privado” (Pol. 1337a). Segundo 
Aristóteles, a educação como elemento de justiça consiste em preparar o cidadão para vida associativa, além da 
Cidade promover a igualdade por meio do justo distributivo em razão das desigualdades naturais. 
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porquanto é obvio que, ao procurar compreender ou pensar uma Cidade, deve-se partir dos 

elementos substantivos que são as formas de associação e os valores que identificam os 

indivíduos, pois tais valores constituem o núcleo central da vida associativa ao contemplar o 

homem como ser potencialmente racional e político. Dessa forma, o estudo da Ética não 

prescinde o de Política e este necessita daquele. Segundo Aristóteles, todos aqueles que 

estudam a natureza dos governos e suas formas deveriam fazer a seguinte pergunta: “o que é 

uma cidade?”, remetendo a outras perguntas como “o que é um bem?”, “a que ele se 

destina?” e “qual a função da Cidade?”. É evidente que tais indagações implicam uma série 

de raciocínios dentre os quais aquele em que os membros da comunidade, formada por 

homens iguais em liberdade, possuem talentos que levem em conta ser um bom cidadão 

(Pol.1277b,1). 

Ao investigar a natureza do cidadão para saber o que significa a cidadania e suas 

implicações, Aristóteles esclarece que sua ideia de cidadão é retirada da teoria democrática em 

que um “cidadão54 integral pode ser definido por nada mais nada menos que o direito de 

administrar justiça e exercer funções públicas”(Pol.1275b,15),55 o que, por sua vez, 

legitimaria uma administração de natureza rotativa nos cargos públicos. E se uma Cidade é 

definida pela constituição que adota, tal constituição é legítima por estar conforme aos 

costumes do povo e, nesse caso, cidadão é aquele que expressa essa legitimidade no exercício 

dos cargos públicos, elegendo como grande fim político a preocupação com a segurança da 

Cidade, relacionada à boa condução de sua administração. O cidadão é posto como homem 

público, pois aquele que está preparado para obedecer encontra-se também em condições de 

saber mandar. Dessa feita, um bom governante é bom cidadão por querer segurança para a 

Cidade como bem de justiça (Pol. 1277a). Esse princípio caracteriza-se como ato de justiça 

porque o bom cidadão deve, além de conhecer, ser capaz de governar e ser governado, ou seja, 

o bom cidadão reconhece que um governo de homens livres se sobrepõe às paixões, 

reconhecendo limites legais. Assim, polites:  

                                                 
54                                                                 . deliberativo  
Cidadão exerce funções nos poderes:        . governativo 
                                                                    . julgativo 
55 “Daqui se segue que também o cidadão difere, necessariamente, em cada regime. E por isso a nossa definição 
de cidadão é, sobretudo, a do cidadão num regime democrático. Nos demais regimes é possível aplicar tal 
definição, mas não necessariamente. Nalgumas cidades, o povo não tem funções: não se instituem assembleias 
regulares, mas apenas se convocam pontualmente conselhos, sendo as decisões judiciais atribuídas a juízes 
específicos” (Pol.1275b,5). 
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Estas considerações provam que existem várias espécies de cidadão cujo 
nome apenas cabe, em sentido estrito, a quem partilha as honras da cidade. 
Tal como diz Homero, é “semelhante a um estrangeiro a quem não se 
prestam honras”. Com efeito, o que não partilha das honras da cidade é como 
um meteco, um estrangeiro residente. Quando este procedimento é feito às 
ocultas, o intuito é enganar o resto da população (Pol.1278a,25)  
 

Esta passagem de Política apresenta alto grau de realismo com respeito ao sentido de 

cidadão porque o objetivo da vida comunitária é o melhor para todos, tendo um governo em 

que o fim é o compartilhamento desse melhor entre os cidadãos, e os princípios essenciais de 

justiça devem ser estruturados em uma constituição cujo escopo é uma ordem legal-

institucional voltada ao bem comum, visto que “os homens não se associaram apenas para 

viver, mas, sobretudo para a vida boa” (Pol.1280a,30). Destarte, a meta da vida comunitária é 

satisfazer necessidades por meio da solidariedade que contemple a todos, portanto toda Cidade 

bem ordenada e governada por uma constituição não é apenas aliança de interesses, porém 

uma relação política em que se almeja a justiça enquanto laço integrador, devendo “existir 

para a prática de ações nobilitantes, e não somente para a convivência” (Pol.1281a,4). 

Um dos critérios mais importantes para Aristóteles conceituar o bom cidadão é o seu 

vínculo à excelência moral como prática, pois “nem por natureza nem contrariamente à 

natureza a excelência moral é engendrada em nós, mas a natureza nos dá a capacidade de 

recebê-la, e esta capacidade se aperfeiçoa com o hábito”  (EN.1103a). Nisso consiste a 

importância da educação como ferramenta política no desenvolvimento das potencialidades 

humanas. Aliás, política e educação, para os pensadores gregos, particularmente Aristóteles, 

são duas faces da mesma moeda porque uma não subsistiria sem a outra, pois, como o ser 

homem é um ser racional em potência, a política como casa do cidadão só se efetiva quando a 

educação se torna atividade a promover suas virtudes intelectuais e morais. Por essas razões, 

Aristóteles é um reformador sociopolítico.  

 

3. O bem-estar como bem ético-político 

No início do seu tratado ético-político, a Ética a Nicômaco,56 Aristóteles define com 

precisão sua preocupação no campo da pesquisa das ações humanas ao afirmar que “toda arte 

                                                 
56 “Também para ele [Aristóteles] a ética parece, pelo contrário, imediatamente conexa com a política: a própria 
Ética a Nicômaco é definida, desde o início, como um methodos politike, um tratado político (EN.1094b,11). E 
há, em linha de princípio, ótimas razões a favor dessa identificação entre ética e política. O fato de que o político 
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e toda indagação, assim como toda ação e todo propósito, visam a algum bem; por isto foi 

dito acertadamente que o bem é aquilo a que todas as coisas visam” (1094a,1). Essa 

perspectiva cunhou a “ética aristotélica” de ética dos fins que busca o bem; e Aristóteles 

dedica-se a estudar esse bem, considerando que os bens são os resultados a que as atividades 

visam, e o bem em política é a justiça, ou seja, o interesse comum como valor (Pol. 1282b,15).  

As reflexões aristotélicas levam em consideração o interesse de um e de todos ao 

mesmo tempo, sendo que esse um é a Cidade enquanto totalidade dos interesses, ao mesmo 

tempo em que todos são os indivíduos e suas múltiplas expectativas, porém o escopo da 

Cidade é superior ao propósito do homem isolado, pois, se o homem é um ser político como 

acentua o estagirita (EN.1097b,12 - Pol.1253a,3), seu fim é viver na Cidade e, por meio dela, 

conseguir a vida melhor possível (Pol. 1278b). Nesse caso, a vida boa na Cidade visa aquelas 

condições apropriadas para os indivíduos que nela vivem comunitariamente, guardando, 

obviamente, a liberdade, entendida como premissa de o cidadão poder deliberar sobre si 

(EN.1113a,17 – Met.982b,25). Portanto, o objeto de investigação de Ética a Nicômaco é o 

bem humano na vida citadina, compreendido como felicidade, além de que, para isso, seja 

também vital entender os costumes e os princípios que os homens estabelecem entre si a partir 

de valores integradores, pois, no mundo grego, o indivíduo não se dissocia do meio político 

(social) em que vive, já que dele se sente devedor pelas imensas vantagens de viver acolhido 

pelo pertencimento pela Cidade (MACINTYRE, 2001, p. 145-146).  

Uma vez que, em Ética a Nicômaco, Aristóteles preceitua “todo conhecimento e todo 

propósito visarem a algum bem” (EN.1095a,1), e como esse bem se busca pela atividade, 

pelas ações justas, estas têm na ciência política o instrumento que as legitima. Nesse sentido, a 

suprema ciência política organizaria a vida social com vista à felicidade como supremo bem 

(EN.1097b,22), visto que, sendo a “felicidade uma atividade da alma” (EN 1102a,14), 

constitui o princípio dos bens como algo perfeito, tornando-se central a preocupação da 

política como perfectibilidade moral do cidadão por meio de suas ações e, consequentemente, 

torna-o racionalmente ciente das leis como princípio ordenador da vida citadina ao bem 

comum.  

                                                                                                                                                         
seja o horizonte intransponível de todo saber antropológico é já garantido pela célebre definição do como animal 
‘por natureza político’ (1097b,11) [...] Mais especificamente, é tese central de Aristóteles que o ‘bem humano’ é 
idêntico para o indivíduo e para a cidade”. (VEGETTI, 2014, p. 203).  
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Logo, pensar felicidade é concebê-la humanamente, porquanto, como afirma Bodéüs, 

“a ideia de felicidade é, pois, o que permite que o filósofo passe a procurar um gênero de 

atividade que seja racionalmente o fim último da existência humana” (2007, p. 13). Se o fim 

último dos indivíduos é a felicidade, bem-estar ou a melhor vida possível, este bem também é 

o da Cidade,57 refletindo nos indivíduos que a compõem, porque a felicidade, qualquer que 

seja ela, do prazer à contemplação, não prescinde, a nosso ver, da justiça como bem político. 

Assim, esforço pessoal e conjunto das instituições da Cidade devem “desenvolver 

nossas atividades de uma maneira predeterminada, pois nossas disposições morais 

correspondem às diferenças entre nossas atividades” (EN.1103b), sendo que nossas 

disposições morais resultam das atividades correspondentes a elas, ou seja, do “princípio de 

mudança ou de movimento que se encontra em outra coisa ou na própria coisa enquanto 

outra” (Met.1019a), porque as disposições morais fazem parte do aprimoramento da faculdade 

associativa já que, em última instância, o escopo de Ética não é só conhecer o conteúdo 

intelectual da excelência moral,58 mas conhecê-lo para tornar o cidadão melhor (EN.1104a). 

Desta premissa, Aristóteles enfatiza o sentido de excelência moral, virtude, como justo meio 

entre dois extremos e, segundo Gadamer, a mediania é condição dos indivíduos se colocarem 

(2009, p. 159) “equidistantes em relação a cada um dos extremos, e que é único e o mesmo 

em relação a todos os homens; por ‘meio termo em relação a nós’ quero significar aquilo que 

não é nem demais nem muito pouco, e isto não é único nem o mesmo para todos” (EN.1106a).  

Assim, a excelência moral configura-se, portanto, pela disposição do indivíduo em 

impor a si mesmo moderação pelo justo meio, elemento geométrico pelo qual o homem 

virtuoso se colocaria entre os extremos, evitando as imposições do excesso e também fugindo 

                                                 
57 “La idea de qué la felicidad del individuo debería sacrificarse a favor de la felicidad del Estado, le es del todo 
extraña. Así como rechazó las ideas de Platón, que existían separadamente, así también consideró al Estado como 
suma de los individuos. Sólo el individuo existe concretamente; una eudaimonia que no fuera la eudaimonia de 
un individuo, no existe en la realidad, sino sólo como concepto. Por tanto para el Estado no hay nada ‘bueno’ que 
pudiera ser adquirido a costa de los individuos, que son los que lo forman. Según su punto de vista, lo bueno para 
el hombre sólo puede existir en una comunidad de cualquier índole, pues el hombre es por naturaleza un animal 
gregario y sólo puede realizar su telos en una comunidad” (DÜRING, 1990, p. 674). 
58 “Afirma Schmidt qué en la Jonia, el adjetivo métrios se refería únicamente a la riqueza, es decir, a su uso 
juicioso. El hombre templado, el hombre comedido era el que no se mostraba ni muy ávido ni muy ascético; en 
otras palabras, el que en la época del auge de la propiedad privada sabía administrarla sin violar las normas 
dominantes de la coexistencia social, aunque siempre manteniendo, y aun incrementando, su fortuna. En 
principio, el concepto de medida no era ético sino económico. No se refería a los instintos, a las cualidades 
interiores del hombre, sino a su poder económico y a sus facultades exteriores. Este significado le acompañará 
siempre (el término tiene en Aristóteles un elemento afín), per subordinado al contenido moral […] El hombre 
templado será, por conseguiente, el que sabe contener sus impulsos […]” (HELLER, 1983, p.305).  
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das angústias da carência, também entendida por defeito. Nota-se o quanto Platão influencia o 

pensamento de Aristóteles por meio da concepção de temperança como virtude cardial e 

norteadora da vida e sua abrangência, assumindo em Aristóteles a ideia de mediania que visa 

“às situações intermediárias nas emoções e nas ações”  (EN.1109a,20). 

Esse justo meio entre extremos não pode ser entendido na sistemática aristotélica, 

segundo Gadamer, conforme uma tábua de regras a pautar o convívio social esperado, porém a 

aplicabilidade consciente quando determinada ação almejar o justo.  Por isso, a questão do 

“oportuno” sempre permeará as ações do cidadão porquanto o justo meio é uma teorização 

genérica do agir em relação ao outro (GADAMER, 2009, p. 159) e não tábua de virtudes.      

Nessa linha de raciocínio, o estudioso sueco Ingemar Düring, faz a pergunta 

fundamental de Ética a Nicômacos: “ ¿Qué es bueno y cómo se sabe es bueno?”  (1990, p. 

671). Esta pergunta implica a sistematização de toda filosofia prática aristotélica, uma vez que 

o bem perseguido pode ser um ou muitos, mas, mesmo assim, ele ou eles só existem no mundo 

político, no plano das relações concretas entre os cidadãos, deste modo, Aristóteles afirma que 

“de fato o bem do exército está na ordem [como] todas as coisas são coordenadas a um fim 

único” (Met.1075a,12), ou se “há um fim visado em tudo o que fazemos, este fim é o bem 

atingível pela atividade, e se há mais de um, estes são os bens atingíveis pela atividade” 

(EN.1097a,23). Ora, o sentido de bem está associado à finalidade da ação, diferenciando-se do 

bem platônico, que seria algo em si a dirigir todas as demais virtudes enquanto um centro 

solar. Logo, a virtude do caráter (moral) é uma totalidade que irmana os princípios do 

conhecimento com os da intenção e ação, culminando no prazer supremo que é a vida justa. 

Assim, para Düring: “hoy día distinguimos entre ética individual y ética social, según que se 

refiere a un solo individuo o a la sociedad humana. Mas, según Aristóteles, el objetivo es 

idéntico para el individuo y para el Estado, y se manifiesta más claramente en el Estado” 

(1990, p. 672). Parece estranho, aos valores liberais, essa relação entre o indivíduo e a Cidade 

porque somos o lobo de um e de todos.  

Ainda, segundo Düring, a concepção aristotélica de ética é política por se tratar de 

uma filosofia da consciência humana, apela para noção de relação entre indivíduos e do 

indivíduo com a Cidade; de outra forma, a filosofia moderna e, decorrente dela, sua filosofia 

política, separou a ética da política e transferiu aquela ao mundo privado como um valor moral 

subjetivo, liberando a política de certas implicações de virtuosidade para que fosse criado o 
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seu próprio estatuto de legitimação prática, restringindo, portanto, ao que é e ignorando o que 

poderia ser. Por outra, Düring acentua que, na filosofia política aristotélica, um e muitos não 

estão dissociados e, nesta linha de raciocínio, o filósofo inglês David Ross afirma que “a ética 

de Aristóteles é, sem dúvida, social, e a sua política é ética. Na Ética, não se esquece de que o 

homem individual é essencialmente um membro da sociedade. Nem, na Política, que a virtude 

do estado está conforme a virtude dos seus cidadãos”  (1987, p. 193).  

Isso significa que a Ética estuda os princípios que substanciam a ação do bom 

homem, ao passo que Política investiga as atividades do bom cidadão. Mas estas lições de 

Aristóteles preocupam-se com uma ordem moral-legal capaz de elevar a lei à condição de 

princípio político calcado nos melhores costumes,59 pois “os primeiros princípios da ética 

encontram-se muito profundamente imersos nas circunstâncias da conduta para serem, desse 

modo, deslindados, e a substância ética consiste, precisamente, em deslindá-los” (ROSS, 

1987, p. 195).                                          

Para Ross, a ética aristotélica estuda a natureza do bem partindo do exame dos fatos e 

não do princípio do dever a priori; ocupa-se, neste caso, com coisas contingentes, objetivando 

a aquisição de um saber prático sobre as consequências imediatas das ações quotidianas ou da 

sagacidade, ou da prudência, ou da sensatez, ou do discernimento ou da sabedoria prática 

(phronêsis-φρόνησις).60 A ética de Aristóteles, obviamente, pauta-se por princípios, mas toda 

sua análise parte do empírico porquanto trabalha ao modo do estudo de casos, e tem um 

caráter antropológico; começa por analisar as opiniões existentes e depois as examina 

comparando-as umas às outras pelo exercício do intelecto. Por outro modo, Düring aborda o 

fato de que contemporaneamente se fala de olhar ético, agir ético etc., como se ética fosse uma 

técnica de conduta, um padrão moral. Ética é parte da filosofia prática que investiga a natureza 

dos atos morais, fins e objetos. Pode-se dizer que Ética estuda a natureza do bem, a conduta e 

o caráter humanos, assim “Aristóteles pode hablar sobre proposiciones ‘éticas’ y no raro vez 

emplea el adjetivo ‘ético’; mas nunca habla de una technẽ ética. Sus escritos éticos y los 

                                                 
59 Melhores costumes válidos são os que não se desgastam com o tempo, são perenes e resistem à crítica da Ética.  
60 “A sabedoria prática, pelo contrário, versa sobre coisas humanas, e coisas que podem ser objeto de 
deliberação; pois dizemos que essa é acima de tudo a obra do homem dotado de sabedoria prática: deliberar 
bem. Mas ninguém delibera a respeito de coisas invariáveis, nem sobre coisas que não tenham uma finalidade, e 
essa finalidade, um bem que se possa alcançar pela ação. De modo que delibera bem no sentido irrestrito da 
palavra aquele que, baseando-se no cálculo, é capaz de visar à melhor, para o homem, das coisas alcançáveis 
pela ação. Tampouco a sabedoria prática se ocupa apenas com universais. Deve também reconhecer os 
particulares, pois ela é prática, e a ação versa sobre os particulares” (EN.1141b,8). 
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escritos que fueron reunidos en su Política se conectan de cerca por seo objeto” (DÜRING, 

1990, p. 673).  

Se o homem é um ser que pensa, fala e age, distinguindo-se de outras espécies pelo 

logos, pela areté e pela politicidade, seu fim é efetivar sua perfeição que consiste na felicidade 

como possibilidade realizável na polis, ou seja, “sólo em la comunidad urbana” (DÜRING, 

1990, p. 674). Logo, a felicidade do cidadão está associada à sua posição na Cidade e, para o 

filósofo, a felicidade é a atividade múltipla. 61 

O especular ético sobre como o ser humano deve agir passa pelo crivo de uma vida 

rica em compreender seu ambiente natural que é a convivência social. Essa especulação, 

ainda, toma os cidadãos por duas dimensões peculiares, a psíquica e a social, acentuando o 

aspecto do homem como elemento concreto, cuja existência é social porque não pode viver 

logicamente fora da polis. Corroborando Düring no que tange à confusão em substituir o 

substantivo ‘ética’ pelo adjetivo ‘ética’ como bom, John Morral sustenta que, historicamente 

(2000, p. 41):  

Um antigo equívoco sobre o tratamento dado à política por Aristóteles é o de 
que se trata de um campo de pesquisa separado do seu sistema ético, ainda 
que a ele estritamente ligado. Na verdade, não existe qualquer texto escrito 
que apoie a crença de que Aristóteles reconhecesse uma ciência ética 
separada. 

 
O próprio Aristóteles, no final de Ética a Nicômaco, esclarece que este trabalho é o 

preâmbulo do que se desdobra em Política (EN.1181b,20); isso indica, pois, que as bases de 

uma discussão sobre a natureza da vida comunitária estão na investigação sobre a natureza dos 

bens, do homem, do valor, da justiça, da amizade, da felicidade, da virtude etc. Aliás, 

Aristóteles pensa sistemas políticos a partir dos valores que os organizam socialmente, visto 

que o bem individual tem seu valor considerado na medida do bem cultural que o toma e o 

abarca concomitantemente. Segundo John Morrall, deve-se buscar mais na experiência à 

dedução, uma vez que. a explicação dos problemas ético-políticos deve ser estudada sem 

prescindir da experiência, já que deve ser fruto da observação sobre o mundo político. 

                                                 
61 “Su filosofía ética desemboca en la tesis de que el ser-bueno, la moralidad y la virtud se llevan a afecto 
mediante la interacción del elemento espiritual que reflexiona, y del elemento ético, para quien arregla su vida 
según este principio, ella le será rica en alegría; claridad de entendimiento, carácter y un gozoso ser-activo fundan 
en común la dicha de la vida” (DÜRING, 1990, p. 676-677). 
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Morral ainda observa que “a interconexão entre a ética e a política é demonstrada 

pela proeminência em ambas da faculdade de phronêsis,62 ou prudência prática” (1987, p. 

42), isto é, a sabedoria com a finalidade de agir ponderadamente. Observa-se que a ética se 

determina pelo objeto ação moral que surge como um processo desde a intenção, passando 

pela eleição dos meios à decisão, levando em consideração que qualquer ação moral é sempre 

uma dimensão individual em meio ao mundo social, já que vivemos politicamente. Então, 

podemos considerar que o bem como atividade é um dado que o indivíduo não pode ignorar, 

atividade esta que em si se constitui como um fim necessário, pois as deliberações só o são 

quando têm o propósito de atingir fim determinado; e é com razão que a ética aristotélica, tal 

qual sua política é denominada de teleológica. É justificada que sua filosofia prática se ocupe 

dos fins como bem, já que se vive na Cidade, pensa e age a partir da convivência humana, por 

isso o filósofo acentua a phronêsis (sensatez) como virtude prática, sabedoria que se definiria 

no mundo da práxis, determinando em que medida o agir moral deve partir da reflexão 

necessária do homem prudente. Salientamos que Aristóteles, elegendo a phronêsis como 

síntese do saber agir, ensejou ao agente um sistema conceitual de análise que lhe possibilita 

identificar as circunstâncias desse saber-agir. 

Como tínhamos destacado no início deste tópico, “o bem, em política, é a justiça que 

consiste no interesse comum” (Pol.1282b,17), e resolvemos retomar a este ponto porque, 

sendo a felicidade o supremo bem, ela somente se materializa por conta de estruturas políticas 

bem ordenadas. Dessa forma, estes dois bens, justiça e felicidade, estão intimamente ligados 

em função de a vida humana só se materializar na Cidade porque esta é a condição humana,63 

pois, ao procurar o seu bem, o ser humano coloca em movimento um jogo de efetivações que 

invoca e relaciona os seus bens com os dos outros na convivência humana, e não é sem motivo 

que Aristóteles coloca-se como um filósofo preocupado em pensar arranjos institucionais 

como alicerces para que a vida boa possa ser construída. Por isso, sendo a justiça um bem, o é 

                                                 
62 “Aristóteles distingue epistéme, conhecimento científico, que envolve os universais, de phrónesis, inteligência 
prática, que se ocupa também com os particulares” (MACINTYRE, 2010, p. 105). 
63 “Aristóteles, entretanto, representa uma tradição de pensamento na qual é precedido por Homero e Sófocles e 
segundo a qual o ser humano separado de seu grupo social é também privado da capacidade de justiça. Assim, 
Homero, numa passagem que Aristóteles cita (Pol.1253a,6), faz Nestor dizer a respeito do homem que não tem 
um clã (aphréstor) que ele também carece de thémis (Ilíada IX,63). Sófocles faz Filocteto declarar que, quando 
privado de amigos e de uma polis, tornou-se ‘um cadáver entre os vivos´ (Filocteto) e é em consequência disso 
que é incapaz de responder com justiça a Neoptólemo” (MACINTYRE, 2010, p. 110). 
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por inteira quando visa ao bem comum, e a premissa do bem comum significa que o igual é 

um valor moral que torna os cidadãos livres para deliberarem quanto aos negócios da Cidade. 

Passemos, então, ao estudo da justiça propriamente dita sem esquecermos que este 

termo, em Aristóteles, tem múltiplas implicações porque ela não somente é uma virtude, 

excelência moral, mas também se constitui naquela instituição que se preocupa em organizar e 

distribuir o direito mediante o governo das leis e não o dos homens (FARIA, 2007, p. 47).  

 

4. Justiça: bem primeiro e último da polis  

O tema justiça é estudado por Aristóteles especificamente no livro V64 de Ética a 

Nicômaco e, subsidiariamente, no livro III de Política, embora nos livros seguintes desta obra 

encontremos passagens que nos mostram como o estagirita pensa o problema. Entretanto, é 

incorreto supor que tal tema esteja somente registrado nos textos acima citados, porque uma 

leitura cuidadosa de Ética a Nicômaco remete-nos a trechos significativos que desvelam o 

olhar cuidadoso de Aristóteles sobre a temática, considerando que o termo ‘justiça’65 tem 

múltiplos sentidos para Aristóteles, o que torna mais complexo compreender o conjunto de 

implicações que o problema tem na filosofia prática do discípulo de Platão. De outra forma, 

como chama atenção o erudito brasileiro Marco Zingano, a ideia de justiça é central na ética 

por ser noção nuclear para Aristóteles investigar as constituições e apontar seus erros 

primários. Por exemplo, o filósofo entende que governos justos são aqueles que levam em 

consideração o bem comum, e injustos os que contemplam os interesses dos governantes, por 

isso o Tratado da justiça aristotélico é muito citado em Política (ZINGANO, 2017, p. 9). 

Ao estudar os problemas relacionados à justiça,66 virtude cooperativa, mesmo antes 

de defini-la, Aristóteles orienta seu raciocínio à necessidade de conhecê-la por meio da teoria 

dos contrários, relação entre os que promovem tanto atos justos e injustos. Justiça e injustiça 

são pensadas a partir da relação com suas respectivas ações, isso implica considerar que, “com 

                                                 
64 “O livro V é um estudo à parte, que pode ser examinado em si mesmo e intitulado Tratado da Justiça, pois não 
somente é o tema exclusivo de análise de todo o texto, como o próprio Aristóteles se refere a ele como a 
investigação sobre o justo - Ética Eudemo, 1227a,2-3” (ZINGANO, 2017, p. 9) 
65 “A justiça é um tipo de virtude difícil de dominar porque requer a interpretação de princípios universais em 
situações singulares. Esses princípios universais são de dois tipos; princípios tácitos de justiça que são válidos 
geralmente e têm a força de justiça natural, e leis escritas, que decretam padrões” (HUTCHINSON, 2009, p.287). 
66 “A justiça (dikaiosine) pode ser entendida como a qualidade moral do homem justo (dikaios) ou como a 
qualidade objetiva das instituições políticas e jurídicas – a forma como o poder é exercido/distribuído entre os 
membros da comunidade, as leis e contratos, os crimes e as penas etc.” (FARIA, 2007, p. 47). 
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vistas à justiça e à injustiça, devemos indagar quais são as espécies de ações com as quais 

elas se relacionam, que espécie de meio é a justiça”  (EN.1129a,1). Então, em primeiro lugar, 

com o critério estabelecido pelo filósofo, o termo injustiça relaciona-se aos atos injustos 

praticados com base na ilegalidade quando infringem os comandos da lei, desmedidos ao 

ambicionar acima da igualdade e eivados de iniquidade quando incorretos e prejudiciais ao 

outro (EN.1129a,33).                                                   

Para Aristóteles, de outro modo, no mesmo livro V de Ética a Nicômaco, a justiça se 

apresenta relacionada pelos atos justos consoantes à legalidade em que as ações estão de 

acordo com a lei legítima, à justa medida conforme a igualdade, e à equidade, no que diz 

respeito à proporção como um bem, logo, obviamente, a justiça se constitui como medida 

primordial no cenário das relações humanas.67 Nesse particular, os atos injustos assumem tais 

condições por materializarem o politicamente desmedido, visto que a excelência moral se 

expressa por meio da justiça como fundamento racional a partir da noção de império da lei e 

da igualdade ente os cidadãos. A legalidade, que em si é suficiente para caracterizar a justiça, 

é plugada à legitimidade ao tomar por princípio sua justificação oriunda dos costumes válidos 

da Cidade.  Nesse caso, a justiça se caracteriza como excelência total porque é uma ação 

fundada na excelência moral do hábito (AUBENQUE, 2008, p. 69).  

Vale acrescentar que a legalidade não se restringe tão somente à lei positiva, mas 

inclui também os costumes enquanto forma de lei não-escrita. Outro detalhe significativo 

destacado por Höffe é o fato de a igualdade elencada por Aristóteles não ser um ditame 

simplesmente democrático, “mas o fato de que não se deve receber menos, porém não se deve 

tomar mais do que compete a alguém segundo a lei” (2008, p. 202).  Dessa forma, conforme 

Berti, o termo igualdade deve ser substituído pelo vocábulo igual (2014, p. 85). 68 

                                                 
67 O significado de equidade no pensamento jurídico de Aristóteles parece simples à primeira vista, mas é 
complexo quando dada a devida atenção, pois “o que aqui põe problemas é o fato de a equidade ser justa, não de 
acordo com a lei, mas na medida em que tem uma função retificadora da justiça legal. O fundamento para tal 
função retificadora resulta de, embora toda a lei seja universal, contudo, casos a respeito dos quais não é 
possível enunciar de modo correto um princípio universal” (EN.1137b,10). Assim, a “natureza da equidade é, 
então, ser retificadora do defeito da lei, defeito que resulta da sua característica universal” (EN.1137b,26): isto 
é, segundo Richard Bordéüs, “o julgamento equitativo é ainda, para Aristóteles, interpretação da própria lei 
positiva, não de alguma norma independente e superior que se deveria chamar moral, por exemplo [...] É no 
próprio fim natural do direito e da lei positiva que Aristóteles parece descobrir a norma universal e absoluta do 
direito. Eu digo fim ‘natural’ porque é da natureza da lei positiva visar a garantir o interesse comum” (2010, p. 
345 e 352).  
68 “O conceito aristotélico de justiça – embora identifique a justiça com a igualdade – é particularmente atento as 
diferenças [...] Algumas delas pareceriam para nós modernos manifestamente injustas” (BERTI, 2014, p.87). 
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Essa excelência moral69 total que Aristóteles tanto enaltece é o fio condutor do 

homem virtuoso que decide agir a partir da reta razão cujo princípio de virtuosidade é dado 

pelo justo meio (mediania). Por esse motivo, Aristóteles apela para a etimologia dos termos 

que pretende necessários à sua ideia de justiça como o justo meio por excelência das ações na 

Cidade. O filósofo elabora seu conceito de igual para relacionar justiça à equidade, deste 

modo: 

O igual é o meio termo entre a linha maior e a menor de acordo com a 
proporção aritmética. Esta linha é a origem da palavra díkaion (= justo); ela 
quer dizer dikha (= dividida no meio), como se devesse entender esta última 
palavra no sentido díkaion; e um dikastés (= juiz), é aquele que divide ao 
meio - dikhastés (EN.1132a,28).  
 

O cidadão justo é equidistante em relação ao outro na proporção do justo meio porque 

se coloca no centro em relação aos extremos e na condição de humano comprometido com 

atitudes sensatas, por isso é tido por ser uma pessoa equânime (AUBENQUE, 2008, p. 76) e se 

comporta como juiz porque é virtuoso por conta do exercício da reta razão na relação com o 

outro, pois, realizando atos justos, torna-se justo e adquire a virtude da justiça cuja explicação 

metodológica Aristóteles busca na aritmética, muito embora sua origem,70 para Agnes Heller, 

estivesse no mundo econômico, passando pela dimensão moral e social, encontrando seu 

apogeu no plano estético, antes de vigorar como valor na dimensão do trabalho (1981, p. 305). 

Aristóteles adota a concepção de que justiça e injustiça estão relacionadas à 

disposição da alma para fazer, agir e desejar o justo ou o injusto, respectivamente, porque 

“uma disposição da alma que leva a certo resultado não pode levar ao resultado contrário” 

(EN.1129a,14). A disposição de uma alma pode ser reconhecida pela ação contrária, dessa 

forma a justiça é tomada pelos atos justos, assim como a injustiça é reconhecida pelos atos 

                                                 
69 “O estagirita inicia seu estudo sobre a justiça enfatizando que, em um sentido, ser justo se confunde com a 
própria noção de ser moral, de modo que a justiça é frequentemente vista como virtude inteira, como se a vertente 
cooperativa das virtudes englobasse em seu bojo todas as outras virtudes” (ZINGANO, 2017, p. 19). 
70 “Pode-se partir da diferença que Aristóteles estabelece entre justiça política e justiça familiar (V10). A 
primeira, regulada pela lei, governa as relações entre sujeitos autônomos e pares entre si; a segunda, ao invés – a 
justiça do patrão para com o escravo, do pai para com o filho, do marido para com a mulher -, não acontece no 
espaço aberto da politicidade, mas no doméstico, prevê relações assimétricas e, sobretudo, não tem propriamente 
o que fazer com outros sujeitos, mas consigo mesmo, porque os familiares são [...] ‘parte de nós’” (VEGETTI, 
2014, p. 238).  
* “Os leitores modernos de Aristóteles amiúde e compreensivelmente discordam dessas exclusões por parte de 
Aristóteles, assim como discordam exclusão da mulher da cidadania (Aristóteles acreditava que as mulheres não 
podiam exercer o controle necessário sobre suas emoções) e de sua justificação da escravidão (Aristóteles 
acreditava que algumas pessoas são, por natureza, incapazes de se governar e, por isso, naturalmente escravas) ” 
(MACINTYRE, 2010, p. 119). 
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injustos. Logo, justiça e injustiça são termos ambíguos com seus respectivos significados e a 

ambiguidade decorre quando um termo tem dois ou mais sentidos semelhantes, mesmo que 

imperceptíveis no primeiro momento. Para Aristóteles, repetindo o que disséramos, justiça e 

injustiça, a partir dos seus conteúdos opostos, podem ser percebidas respectivamente como 

dois grupos dos seguintes elementos: Legalidade, Justa medida e Equidade; Ilegalidade, 

Desmedida (Ambição) e Iniquidade. 

Ao afirmar que a desmedida é um ato injusto e o seu contrário, justa medida, é ato justo, 

portanto um justo meio entre ambição e prodigalidade, Aristóteles possibilita-nos especular que o 

agente público injusto, quando age com improbidade - improbus administrator -, não se preocupa 

com o outro porque o considera desigual por ser inferior, o que justifica atos de corrupção ao 

contrariar o bem da Cidade e maximizar o que lhe interessa, em última instância, potencializar os 

seus interesses. Por isso, Aristóteles associou bem comum à ideia de bem da Cidade como sendo a 

síntese dos interesses dos cidadãos e não a Cidade como expressão da vontade do governante. Para 

o filósofo, a política se expressa na igualdade por desvelar o conteúdo de toda Cidade que pretende 

ser livre e proporcionar liberdade aos seus cidadãos, pois a expressão igualmente livre significa 

que nela não há cidadãos especiais, mas responsáveis pela Cidade como um bem total e possível.    

Contudo, os indivíduos injustos, além de nunca se conformarem com a forma correta 

dos bens partilhados, compartilhados e repartidos, são injustos porque não respeitam as 

normas e, por não terem o sentido de medida, não compreendem a justiça enquanto excelência 

moral na sua plenitude. Assim, a justiça será perfeita quando o justo a praticar na sua 

completude, pois uma pessoa é injusta porque tem uma deficiência moral como, por exemplo, 

a ambição, visto que as diversas formas de injustiça manifestam-se “na convivência entre as 

pessoas” (EN.1130b), no que implica considerar que a injustiça é compreendida como 

disposição do caráter tirado da relações sociais que a política deve corrigir ao instituir o 

direito.  

Sendo o princípio essencial da justiça basear-se na relação entre lei e igualdade,71 

Aristóteles compreende que uma Cidade é constituída de cidadãos livres e iguais, assim a 

justiça efetiva-se quando Δ não dá a si mesmo além do que oferece a β, ou quando Δ não 

oferece menos a β do que ofereceria a si mesmo, associando justiça à proporção, medida e 

                                                 
71 “O papel mais elementar da lei concerne, portanto, mais às condições de existência da cidade (o viver) do que à 
da cidade (o bem-viver)” (VERGNIÈRES, 2008, p. 183). 
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equivalência (EN.1134b).72 Por isso, a pesquisa sobre a justiça consiste em investigar o justo 

no sentido estrito das relações sociais e o justo político na estrutura institucional da cidade, 

nesse sentido o justo tem muitas acepções no universo teórico aristotélico.73 Dessa análise, 

decorre a necessidade de retomar Política para refletir sobre a melhor forma de comunidade 

associada ao interesse em promover as melhores condições de governo da Cidade, pois, de 

acordo com Aristóteles, a alternância na dinâmica do governo é importante como sentido de 

igualdade entre os cidadãos (BODÉÜS, 2007, p. 61-79), evitando, com isso, uma das causas 

do insucesso administrativo que incita à injustiça. Nesse caso, para o estagirita: 

As revoluções, aliás, são causadas não somente pela distribuição desigual de 
bens, mas também pela de honrarias, embora os dois motivos atuem de 
maneiras opostas – as massas manifestam descontentamento se os bens são 
desigualmente distribuídos, e os mais favorecidos se as honrarias são 
igualmente distribuídas (Pol.1267a,37).  
 

Para Aristóteles, as revoluções só são extremas por serem reações a extremos, por 

isso só podem ser debeladas por governos cujos cidadãos se comprometam com a justiça, e se 

se comprometer com essa excelência moral total é se ater à profunda compreensão da vida 

política. Aristóteles entende que todos os problemas são políticos e, como tais, devem ser 

resolvidos politicamente pela relação governado-governante (Pol.1277a), portanto, ao que nos 

parece, a passagem supra é uma preocupação real que enseja, por parte do estagirita, pensar no 

justo distributivo como uma saída política aos impasses causados pelas insatisfações que os 

cidadãos nutrem por discordarem dos critérios de divisões de bens dados pelos governos da 

Cidade.  

Após ter estudado inúmeras legislações de sua época, Aristóteles, observa que a 

“constituição é a forma de organização dos habitantes de uma cidade” (Pol.1274b,35) porque 

o governo das leis deve sobrepor-se ao governo dos homens por medida de estabilidade nas 

relações dos cidadãos entre si na comunidade dos governados e dos governantes.74 O governo 

                                                 
72 “Aristóteles discute a interdependência entre a inteligência prática e as virtudes de caráter. Porque Aristóteles 
acreditava que a posse de cada uma dessas virtudes exige a posse das outras” (MACINTYRE, 2010, p. 11).  
73A EN trata de bens, trabalho e toma o dinheiro como equivalência (retomado por Marx, em O capital, Da 
mercadoria), e tal refere-se ao padrão de justiça (EN.1133a–b). “A invenção da moeda, em decorrência do 
indispensável intercâmbio de produtos, passou a existir outra forma de arte de enriquecer: o comércio, que a 
princípio apareceu como uma instituição simples, mas posteriormente se tornou mais complexa, à proporção que 
a experiência revelava fontes e métodos de permuta capazes de proporcionar maiores lucros” (Pol.1257a,40). 
74 Embora não seja o primeiro pensador político do mundo antigo a pensar e estabelecer as formas de governo de 
uma Cidade, Aristóteles, no livro III de Política, esquematiza, de modo geral, no que torna referência clássica 
para pensadores posteriores, as seis grandes formas de governos organizadas em dois grupos, a saber:  
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das leis, por princípio, teria como meta direcionar a vida social em segurança na qual seria 

estabelecida uma associação de homens bons para fins nobilitantes (Pol.1279a). Nesse sentido, 

“o discernimento75 é a única qualidade específica de um governante” (Pol.1277b,25) a 

serviço de todos, sobretudo no que diz respeito à segurança da Cidade. Por isso, Aristóteles 

pensa que os bens tangíveis deveriam ser regulados por leis que determinem que cada um 

usufrua daquilo que lhe pertence sem se lançar sobre os bens alheios, pois, mais uma vez, só 

que agora em Retórica, Aristóteles acentua que “justiça é a virtude, pela qual cada um possui 

os seus bens em conformidade com a lei” (Ret.1366b), e esta lei, ao seu turno, como 

alinhamento político, impede as injustiças recíprocas, permite as trocas, garante a 

institucionalidade da Cidade e, inclusive, a possibilidade da vida boa da melhor forma 

possível. 76 

                                                                                                                                                         
Regimes Retos ou Formas Retas de Governo: 
1.  monarquia (governo de um),  
2. aristocracia (governo de alguns), 
3. politeia (governo de muitos). 

Regimes Desviados ou Formas Retas de Governo:   
- tirania como corrução da monarquia,  
- oligarquia quanto ao desvio da aristocracia,  
- democracia como degeneração da politeia. 

As formas desviadas o são porque não levam em consideração o bem comum, mas somente os interesses dos 
governantes. Nesse caso, é importante dizer que, segundo Aristóteles, os regimes retos o são a partir da base 
cultural que os legítima. O termo politeia vem do grego antigo πολιτεία (república) ou πολίτευμα (sistema 
político), cujo sentido é Cidade em que nas assembleias os cidadãos participam e decidem sobre os negócios da 
Cidade. Ao longo de Política, Aristóteles manifesta claramente sua preferência por esta forma de governo, 
chamando-a especificamente de constitucional. Apenas duas observações. Aristóteles era um crítico da 
democracia porque, no seu ponto de vista, ela significa o governo da multidão de pobres e não de todos, pois, 
para ele, um governo justo é o que contempla não somente os pobres ou os ricos (oligarquia), ou os bem-nascidos 
(aristocracia), mas a todos movidos pelo bem comum, portanto, a democracia, embora receba elogios do filósofo 
(inclusive o conceito de cidadão em Política é retirado desta forma de governo), não é, para o estagirita, o modelo 
correto porque não se baseia no justo meio, mas nos extremos. Por fim, as seis clássicas formas de governo são 
pensadas de maneira tipológica, isto é, como tipos ideais, contudo, no seu próprio livro, Aristóteles apresenta 
muitos sistemas enquanto variações das seis formas de governo que infelizmente não podemos tratar neste 
trabalho. Por fim, a politeia compreende a sínteses das melhoras partes da democracia e da oligarquia. 
75 “Da sabedoria [phrónesis] que diz respeito à cidade, a sabedoria prática que desempenha um papel 
controlador é a sabedoria legislativa, enquanto a que se relaciona com os assuntos da cidade como particulares 
dentro do seu universal é conhecida pela denominação geral de "sabedoria política" e se ocupa com a ação e a 
deliberação, pois um decreto e algo a ser executado sob a forma de um ato individual. Eis aí por que só dos 
expoentes dessa arte se diz que "tomam parte na política"; porque só eles ‘produzem coisas’, como as produzem 
os trabalhadores manuais. A sabedoria prática também é identificada especialmente com aquela de suas formas 
que diz respeito ao próprio homem, ao indivíduo; e essa é conhecida pela denominação geral de sabedoria 
prática. Das outras espécies, uma é chamada administração doméstica, outra, legislação, e a terceira, política, e 
desta última uma parte se chama deliberativa e a outra, judicial”  (EN.1141b,23). 
76 “De certa maneira, os homens que só respeitam a lei sob a ameaça da sanção permanecem entre si como 
estrangeiros, ligados por convenção. A lei lhes permite viver existência social sem que sejam capazes de 
existência ética e política - EN.1267b,7” (VERGIÈRES, 2008, p. 183).   
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Segundo o Prof. Denis Silveira, é possível perceber, no pensamento de Aristóteles, 

certa complementaridade entre as éticas das virtudes e dos princípios,77 pois, para ele, a 

justiça relaciona-se com os princípios de igualdade, liberdade, diferença etc., que justificam o 

justo político, diferentemente do justo familiar e doméstico, enquanto organizador da Cidade 

no que se refere à esfera pública (2007, p. 54). Dessa forma, o justo político, segundo 

Aristóteles, é constituído dos justos legal e natural (EN.1134b,18), sendo que este tem a 

mesma força em qualquer lugar devido sair do direito em si, ao passo que aquele se constitui 

de dispositivos legais de uma determinada Cidade; de outra forma, o justo natural conservar 

sua qualidade em todas as regiões sem que se dependa de opiniões, enquanto o legal ou 

convencional estabelecido sofre impacto das opiniões. Nas palavras de Aristóteles, “de 

maneira idêntica, as coisas que são justas não por natureza, mas por decisões humanas são 

as mesmas em todos os lugares, já que as constituições não são também as mesmas, embora 

haja apenas uma que em todos os lugares é a melhor por natureza” (EN.1135a,1). Esse justo 

natural em nada se parece com o direito natural moderno que se baseia na natureza racional do 

homem. 

Porém, estudando os comentadores do pensamento aristotélico quanto à relação entre 

os justos natural e legal, talvez haja concordância entre eles. Silveira entende que o direito 

positivo não é resultado do direito natural, todavia uma elaboração política por conta da 

indeterminação do direito natural, enquanto este é tão somente ideia orientadora daquele de 

forma geral (2007, p. 49). Em outras palavras, para Bordéus, o justo legal é fruto dos regimes 

políticos das cidades e, mesmo havendo diferenças entre eles, há algo de identificador que é o 

interesse comum; nesse caso, tem-se a noção do que Aristóteles chama de direito natural, 

embora seja importante salientar que a referência aos regimes políticos concerne aos que são 

retos e não desviados quanto ao interesse dos cidadãos e nãos dos governantes somente (2010, 

                                                 
77 “Sendo bom, é agradável porque é bom. E se isto é belo, então a virtude é necessariamente bela; pois sendo 
boa, é digna de louvor. A virtude é, como parece, o poder de produzir e conservar os bens, a faculdade de 
prestar muitos e relevantes serviços de toda a sorte e em todos os casos” (Ret. 1366a). “Aquilo que produz um 
bem por si mesmo é preferível ao que o produz por acidente, como sucede com a virtude em relação à sorte”  
(Top. 116b). ** 
** O “ confronto contemporâneo entre os partidários de uma ética das virtudes e os defensores de uma 

ética de princípios tem por base o estabelecimento de uma pretensa dicotomia. A ética das virtudes, que 
utiliza como critério de correção as ações (excelências) desejáveis socialmente, teria, assim, um modelo social, 
isto é, uma matriz comunitária, em que há uma comunidade com uma tradição moral, na qual o indivíduo 
(cidadão) está vinculado (particularismo), sendo virtuoso quando assume os valores dessa comunidade moral e 
vicioso, quando não os realiza” (SILVEIRA, 2007, p. 37). 
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p. 358). Mais adiante, Bordéus enfatiza que seja razoável que o direito natural, para 

Aristóteles, tenha um sentido de princípios universais, porque “a universalidade da lei 

natural, portanto, não é, nessas condições, o traço supostamente comum de todos esses 

dispositivos, mas o caráter dos preceitos que regulam natural e espontaneamente a conduta 

dos homens independente das leis positivas” (Idem, 359).78     

Segundo Silveira, Aristóteles realiza uma identificação “entre a justiça universal e o 

ordenamento legal, pois o que é determinado pela lei visa a atender ao interesse comum da 

comunidade política, tanto em relação aos interesses de todos os indivíduos quanto aos 

interesses de grupos específicos” (2007, p. 38) porque justiça, como identidade política, 

representa a esfera da moralidade pública levando em conta que, para os indivíduos, a justiça é 

vista como um bem da comunidade, por isso o objeto central da teoria da justiça aristotélica é 

garantia da equidade nas relações citadinas, visto que os problemas relacionados à justiça 

distributiva identificam-se com problemas referentes à honra, à segurança e aos bens na 

relação Cidade-cidadãos, enquanto à justiça equitativa, se multiplicam em esfericidades como 

recíprocas relações de direitos (trocas comerciais) e relações de direito no aspecto involuntário 

quanto às muitas maneiras dos cidadãos relacionarem-se entre si (WOLF, 2010 p. 95). 

Logo, para cada sentido de justiça, há um justo meio específico, vale dizer, uma 

mediania correlata, é sensato pensar dessa forma porque, do ponto de vista aristotélico, 

inclusive, a esfera pública contempla o cidadão, pois se a justiça é o plano do público, 

pensando justiça como ordem jurídica a partir de instituições que possibilitem o bem comum, 

esses cidadãos devem agir virtuosamente porque “a lei deve garantir o princípio da 

igualdade-liberdade e o princípio da diferença. É por isso que, nas relações públicas, quem 

deve possuir primazia é a lei e não um indivíduo isolado” (SILVEIRA, 2007, p. 47). 

Essa análise de Silveira ressalta que tanto os governantes quanto os governados estão 

limitados pela dimensão essencial da justiça como ordem moral-legal da Cidade, assim 

                                                 
78 (Ret.1373b) - “Chamo lei tanto à que é particular como à que é comum. É lei particular a que foi definida por 
cada povo em relação a si mesmo, quer seja escrita ou não escrita; e comum, a que é segundo a natureza. Pois 
há na natureza um princípio comum do que é justo e injusto, que todos de algum modo adivinham mesmo que 
não haja entre si comunicação ou acordo; como, por exemplo, o mostra Antígona de Sófocles ao dizer que, 
embora seja proibido, é justo enterrar Policines, porque esse é um direito natural:  

‘Pois não é de hoje nem ontem, mas desde sempre que esta lei existe, e ninguém sabe desse quando apareceu’ 
(Antígona, 456-457). 

E como diz Empédocles acerca de não matar o que tem vida, pelo fato de isso não ser justo para uns e injusto 
para outros: 

‘Mas a lei universal estende-se largamente através do amplo éter e da incomensurável terra’ (DK B 135)”.  
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também estão limitados pelo plano da contingência e dos interesses, sendo o direito natural 

ideia orientadora do direito positivo. Outro detalhe relevante da complexa teoria da justiça em 

Aristóteles, destacado por Silveira, é seu caráter antropológico, considerando que, mesmo 

existindo um justo natural79 cujos princípios seriam válidos em quaisquer Cidades por conta 

da essência do direito, ela leva em conta a possibilidade de que o justo legal se determine, 

também, a partir da formação histórica de cada povo, ou seja, Aristóteles considera os 

costumes como elementos validadores, portanto: “este espaço de ação da justiça legal é o 

espaço de indeterminação da justiça natural, de forma que as regras de justiça passam a ter 

um caráter procedimental” (SILVEIRA, 2007, p. 50). Logo, o justo natural seria ideia 

orientadora porque é pensado como princípios gerais de justiça. 80  

Segundo Agnes Heller em sua obra Aristóteles y el mundo antiguo, o filósofo se 

distingue dos que o antecederam por um detalhe peculiar: o estagirita analisa os fatos a partir 

da lógica de que um fato é desdobramento de uma possibilidade como causa, empiricamente 

no plano concreto da existência e das possibilidades existentes perfeitamente possíveis na 

relação dialética (HELLER, 1981, p. 176). Para a autora, o pensamento de Aristóteles pôde 

captar com agudeza os diversos planos da realidade dos objetos, vide o exemplo da justiça 

estudado por Aristóteles em Ética a Nicômaco, por ser pensada desde excelência moral até o 

sentido de conjunto de instituições políticas, além de determinar a relevância da justiça 

distributiva como ramo da justiça. Segundo Heller, em Para além da justiça, Aristóteles 

descobriu: 

O caráter polissêmico da noção de justiça e distinguiu claramente os 
diferentes usos desse termo. Entretanto, dentre essas distinções ele preservou 
intacto o conceito ético-político de justiça. Justiça enquanto “a soma total das 

                                                 
79 “A ideia de uma norma natural partilha com a de um Direito universal a exigência de um dever-ser, mas, 
inversamente a esse último que permanece abstrato [...] Podemos dizer com P. Aubenque que o justo natural 
exprime a comunicabilidade ou a convertibilidade de todos os direitos positivos, convertibilidade que não se 
descobre fazendo abstrações, mas no seio dessas últimas” (VERGNIÈRES, 2008, p. 205).    
80 “Os modernos fazem geralmente da liberdade e da igualdade das pessoas uma norma de direito. Deduzidas a 
priori  dos princípios da razão pura, assim como de princípios naturais, elas são, na tradição kantiana, condições 
sem as quais o direito positivo não seria justo e elas são, além disso, enunciadas, a título de absolutos, no 
princípio do direito positivo: os homens são naturalmente livres e iguais perante a lei. Nada disso ocorre em 
Aristóteles, para quem, herdamos, a única exigência formal do direito de seu fim natural é garantir o interesse 
comum. Em sua obra, a liberdade e a igualdade das pessoas não são condições que avaliam o direito, mas 
condições sem as quais o direito não se aplica” (BORDÉÜS, 2010, p. 360). ** 
** Esses princípios gerais não seriam estranhos ao direito, mas deles seriam retirados do próprio direito natural 
que é o sentido próprio enquanto essência por arder aqui e na Pérsia, uma condição necessária sem a qual parece 
ser impossível. Então, o direito natural, para Aristóteles, é extraído do próprio direito necessariamente válido 
porque esse direito natural retrata o comum, isto é, o necessariamente válido. 
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virtudes” é o conceito de justiça (certeza), que tem sua contraparte política, o 
sistema. É na política, o estado justo, que a virtude do bom cidadão e aquela 
do bom homem coincidem (1998, p. 111). 
 

De acordo com Heller, Aristóteles manteve o sentido ético-político de justiça por 

considerar que os atos justos se constituem no seio da comunidade política, e, nesse caso, cada 

ação deve corresponder ao interesse previamente determinado pelos costumes válidos 

enquanto um valor bom na medida que os legitima, politicamente. Esse valor bom é aquele 

que pode harmonizar o direito de um com o direito de todos no universo político, o que 

enfatiza ser, na medida do razoável, a coincidência entre bom cidadão e bom homem na 

Cidade cujo regime deveria ser o constitucional (politeia) em que os cidadãos exercem cargos 

políticos (judiciais, administrativos e deliberativos) em razão da própria natureza política do 

homem. Contudo, ressaltamos que o bom cidadão nem sempre coincide com o bom homem, 

visto que este se pauta pela excelência moral, enquanto aquele deve traçar a existência 

conforme a constituição que organiza as instituições da Cidade.81     

De outra forma, é bom repetirmos com clareza o que já dissemos anteriormente e que 

agora, com apoio de Heller, ficará mais fácil e compreensível: o sentido ético-político da 

justiça no pensamento de Aristóteles tem duas naturezas que se complementam logicamente. 

Na perspectiva ética, ela é tomada como totalização das virtudes, ao passo que, na esfera 

política, ela é pensada como conjunto das instituições que viabilizam a existência da Cidade 

como um centro material e espiritual dos cidadãos; este é o universo das relações nobilitantes, 

enquanto aquele diz respeito às trocas no que concerne à possibilidade da vida biológica. 82 

Por isso, acerta Cornelius Castoriadis ao considerar que a justiça, na concepção 

aristotélica visa ao todo da Cidade enquanto justiça total porque ela não é parte da virtude, 

mas a virtude perfeita, além de ser legal porque é sempre lei, portanto “a justiça total é 

constituição-instituição da comunidade, e de acordo com o fim dessa instituição, sua mais 

                                                 
81 “A concepção aristotélica de cidadão difere grandemente da concepção moderna, pois tem em vista, não um 
governo representativo, mas sim um governo direto. O seu cidadão não tem somente a sua palavra a dizer a 
respeito da escolha dos seus legisladores. De fato, cada cidadão deve realmente governar na sua vez, não 
meramente no sentido de ser um membro do executivo, mas no sentido, bem mais importante para Aristóteles, de 
ajudar na colaboração das leis do seu Estado, isto porque o executivo apenas compete a função mais pequena, de 
completar as leis quando estas são inadequadas devido a sua generalidade” (ROSS, 1987, p.253). 
82 “A legislação é mesmo o instrumento de que se utiliza a cidade racionalmente organizada para a habituação de 
seus membros na realização da justiça, virtude social por excelência. Sob o governo das boas leis, a cidade incute, 
por meio do hábito na observância das leis, uniformemente, a vontade da virtude em seus cidadãos, uma vez que 
Aristóteles parte do pressuposto de que todas as leis são boas enquanto verdadeiras representações dos ideais da 
cidade” (BITTAR, 2005, p. 99).  



57 

pesada parte é a que concerne à Paidéia, à formação do indivíduo tendo em vista sua vida na 

comunidade, a socialização do ser humano” (CASTORIADIS, 1987, p. 366).  

Castoriadis observa a importância das instituições como mecanismo de viabilização 

da vida citadina ao ressaltar que a cidadania é uma condição cultural a partir da vida urbana, 

logo, violar a justiça é violar o igual, pois este é parte importante da justiça, que possibilita a 

liberdade do cidadão e a “desigualdade é sempre violação da lei” (1987, p. 368). Violar a 

igualdade é infringir o sentido estrito da lei, e, nesse caso, a justiça deve separar e reunir o 

partilhável e o participável, constituí-los e instituí-los de forma que a justiça seja a instituição 

por excelência da Cidade que transforma homens em cidadãos porque, sendo a totalidade da 

Cidade, faz com que o cidadão participe do partilhável enquanto compartilhável, cujo 

fundamento é a justiça como igualdade e proporcionalidade, uma vez que na “justiça 

distributiva igualdade significa proporcionalidade geométrica, na justiça corretiva trata-se de 

‘proporção aritmética’ de igualdade quantitativa no sentido corrente” (CASTORIADIS, 

1987, p. 380).83 

A socialização da lei segue ao lado do logos porque deve ser percebida como critério 

de espaço ocupado pelos iguais, e Aristóteles manteve o sentido ético-político de justiça por 

considerar que os atos justos se constituem na comunidade política, e cada ação deve 

corresponder aos interesse previamente determinados pelos costumes enquanto um valor bom 

e validamente entendido por convenção legítima. Esse valor é aquele que contempla o direito 

de cada cidadão e da Cidade em conjunto, o que, para Ross, revela que o entendimento de 

justiça no mundo grego era identificado com a totalidade daquilo que está certo, de maneira 

que: 

Aristóteles pensa que a lei deveria controlar a totalidade da vida humana, 
bem como assegurar, senão a moralidade, uma vez que esta é importante para 
assegurar que os homens ajam no sentido de salvaguarda do nobre, pelo 
menos as ações apropriadas a todas as virtudes [...] O termo justiça refere-se 

                                                 
83 “A amizade e a justiça parecem dizer respeito aos mesmos objetos e manifestar-se entre as mesmas pessoas. 
Com efeito, em toda comunidade pensa-se que existe alguma forma de justiça, e igualmente de amizade; pelo 
menos, os homens dirigem-se como amigos aos seus companheiros de viagem ou camaradas de armas, e da 
mesma forma aos que se lhes associam em qualquer outra espécie de comunidade. E até onde vai a sua 
associação vai a sua amizade, como também a justiça que entre eles existe” (Pol.1159b,25).  
** “A igualdade não parece assumir a mesma forma nos atos de justiça e na amizade. Com efeito, nos primeiros 
o que é igual no sentido primário é o que está em proporção com o mérito, ao passo que a igualdade 
quantitativa é secundária; mas na amizade a igualdade quantitativa é primária, e a proporção ao mérito, 
secundária” (Pol.1158b,30). 
** “Quando os homens são amigos não necessitam de justiça”  (Pol.1155a,25). 
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ao caráter social, implícito a toda a virtude moral, enquanto o termo virtude 
não chama a atenção para este caráter (ROSS, 1987, p.215). 

  
Esse cuidado de Aristóteles em elevar a lei à condição de síntese da totalidade moral 

articulada em movimento no espaço das ações políticas, deve-se à preocupação do estagirita 

com o caráter impessoal da ordem política como cerne da ordem jurídica, levando em conta o 

fato de que o governo da cidade não deve ficar aferrado ao “rei-filósofo” como pensou Platão 

na República. Para o estagirita, é extremamente importante e necessário que as:  

Leis 84 bem feitas determinem tudo com o maior rigor e exatidão, e deixem o 
menos possível à decisão dos juízes. Primeiro, porque é mais fácil encontrar 
um ou poucos homens que sejam prudentes [...] Segundo, porque as leis se 
promulgam depois de uma longa experiência de deliberação (Ret. 1354a).  
 

Esse cuidado em limitar a discricionariedade dos juízes se baseia no princípio de que 

a Cidade deve ser estruturada a partir de leis que direcionem as decisões conforme o bem 

comum. Tanto os magistrados como os que deliberam as leis e os que governam devem se 

submeter ao império da noção de lei como ordem necessária da Cidade, a qual, do contrário, 

sucumbiriam pelo interesse do particularismo que destruiria o sentido de comunidade política. 

Dessa forma, a justiça, para Aristóteles, é bem por excelência em razão de ser o esteio da 

Cidade e elemento de sua coesão, e se o cidadão busca a felicidade como fim a que sua 

natureza tende, a justiça é o elemento central ao constituir-se como meio e fim; meio por 

organizar os mecanismos políticos de ordem jurídico-administrativa, fim em razão de ser a 

excelência moral. Nesse caso, a justiça é uma ordem legal e moral ao assinalar o compromisso 

dos cidadãos com a Cidade e esta com cada cidadão, individualmente (EN.1130a).  

Não basta, porém, falarmos em justiça como elemento fulcral de uma Cidade bem 

organizada se ela não o é. Uma Cidade bem ordenada é aquela que, em primeiro lugar, deve, 

por meio da lei, dizer o direito, as obrigações, as recompensas etc.; dessa forma, a justiça 

deixa de ser uma abstração para tornar-se concreta nas relações entre os cidadãos, por isso 

nossa atenção volta-se à investigação do justo distributivo no universo prático-teórico de 

Aristóteles por considerarmos este tipo de justiça aquela que liga o cidadão à estrutura 

jurídico-política da Cidade e a justifica como um elemento natural à guisa de necessário. A 
                                                 
84 “Ressalta dela com clareza a imediata significação educativa da criação de uma norma jurídica, tornada 
universalmente válida através da lei escrita. A lei representa o marco mais importante no caminho que, desde a 
formação grega segundo o puro ideal aristocrático, leva a ideia do Homem formulada e defendida 
sistematicamente pelos filósofos. E a ética e a educação filosóficas enlaçam-se, pelo conteúdo e pela forma, com 
as mais antigas legislações” (JAEGER, 1995, p. 142). 
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partir destas ideias, no tópico seguinte, estudaremos o justo distributivo como cerne jurídico-

político da Cidade.  

 

5. Justiça distributiva: fundamento político da relação igualdade-liberdade 

No início do livro V de EN, tópico 1 (1129a,2), Aristóteles, didaticamente, expõe aos 

seus alunos sua ideia de justiça a partir dos atos justos, e de injustiça por meio de atos injustos, 

relacionando-os, assim, respectivamente: legalidade,85 generosidade e equidade; ilegalidade, 

ambição (ganância) e iniquidade. Com esta disposição, o estagirita afirma que a justiça é um 

conceito que se efetiva nas atividades dos cidadãos, o que demonstra seu bom caráter, por isso, 

ao mesmo tempo que a justiça é pensada por meio de ações, também é percebida como 

estrutura essencial da polis sem a qual se impossibilita a vida e a perfectibilidade do caráter do 

cidadão por meio da educação (portanto, outra instituição política necessária). Assim, mais 

uma vez o pensamento jurídico-político de Aristóteles navega por meio da dialética porque ele 

captura da realidade muitas implicações e determinações.  86 

No tópico dois de EN (1130a, 14), Aristóteles enuncia que há, do ponto de vista da 

relação Cidade-cidadão e cidadão-cidadão-Cidade, outras configurações de justiça: a justiça 

geral ou universal e a justiça particular, desdobrando-a em duas outras formas de justiça: a 

distributiva e a equitativa, que, por sua vez, subdivide-se em sinalagmática e corretiva. Mas 

esta e outras classificações dependem da interpretação quanto à tradução e/ou às ilações dos 

comentadores. 87 Nesse caso, optamos por seguir a linha de raciocínio exposta por Ursula Wolf 

(2010, p.95), embora nosso limite, conforme a Introdução Geral, esteja restrito à investigação 

do justo distributivo na relação Cidade-cidadão. 88 

                                                 
85 “Quando o novo estado jurídico apareceu, a virtude dos cidadãos consistiu na livre submissão de todos, sem 
distinção de dignidade ou de sangue, à nova autoridade da lei. Para esta concepção de virtude política, o ethos era 
muito mais importante que o logos. Para ele, tinham muito maior importância a fidelidade à lei e a disciplina que 
a questão de saber até que ponto o homem comum estava apto a perceber os assuntos e fins do Estado. Neste 
sentido, não existia o problema da cooperação” (JAEGER, 1995, p. 146).  
86 “A justiça, entre todas as virtudes, é o ‘bem de um outro’, visto que se relaciona com o nosso próximo, fazendo 
o que é vantajoso a um outro, seja um governante, seja um associado. Ora, o pior dos homens é aquele que 
exerce sua maldade tanto para consigo mesmo como para com os seus amigos, e o melhor não é o que exerce a 
sua virtude para consigo mesmo, mas para com um outro; pois que difícil tarefa é essa” (EN.1130a,5). 
87 “A justiça corretiva tem a função de restaurar, na medida do possível, a ordem justa que foi parcialmente 
destruída por alguma ação ou ações injustas. A justiça distributiva consiste na obediência ao princípio de 
distribuição que define a ordem protegida pela justiça corretiva.” (MACINTYRE, 1991, p. 118).  
88 Nossa versão com base no esquema de Ursula Wolf, 2010, p. 95: 
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Em linhas gerais, a justiça no sentido universal ou total relaciona-se ao fato de que ela 

se dirige a todos por meio do nomos (νόμος) quer de natureza legal ou da ordem dos costumes, 

ambos perfazendo as convenções que ditam a vida dos antigos gregos. Para estes, leis e 

costumes faziam parte de seu universo valorativo e coercitivo, porque as leis geralmente vêm 

dos costumes como podem voltar a eles para retificá-los, logo o justo geral “é a observância 

do que aparece consignado no copo legislativo como regra social de caráter vinculativo” 

(BITTAR, 2005, p. 115). Dessa forma, o justo total é um justo legal porque possui na lei o 

elemento mediador capaz de alinhavar laços integradores entre os cidadãos, por isso violar “as 

leis está-se a atingir não só este ou aquele de seus membros especificamente, mas todos de 

uma só vez, visto que a lei é a garantia e a sustentação do corpo social” (Ibidem).89 

Nas palavras de Aristóteles, “a injustiça, neste sentido, é uma parte da injustiça em 

sentido amplo, e igualmente a justiça que estamos examinando agora é uma parte da justiça 

em sentido amplo. Temos, por conseguinte, de discutir a justiça e a injustiça em sentido 

restrito”  (EN.1130b,15). No que tange ao justo particular que se subdivide em justos 

distributivo e equitativo, este se relaciona às ações entre os cidadãos no campo das trocas, dos 

contratos, voluntariamente, ou judicialmente quando, entre os cidadãos, haja conflito quanto 

aos bens, contratos, etc., ou violação dos bens de um por conta da ação do outro e violações 

morais e à pessoa, fisicamente. Para Aristóteles, nesse tipo de justo, a igualdade é aritmética 

porque os cidadãos são iguais entre si e a grande preocupação do filósofo direciona-se aos 

bens transacionados, compartilhados etc., por isso não interessa a Aristóteles se foi um justo 

                                                                                                                                                         

 
89 “Efetivamente, a lei nos manda praticar todas as virtudes e nos proíbe de praticar qualquer vício. E as coisas 
que tendem a produzir a virtude considerada como um todo são aqueles atos prescritos pela lei tendo em vista a 
educação para o bem comum. Mas no que tange à educação do indivíduo como tal, educação essa que torna um 
homem bom em si, fica para ser determinado posteriormente; se isso compete à arte política ou a alguma outra; 
pois talvez não haja identidade entre ser um homem bom e ser um bom cidadão de qualquer Estado escolhido ao 
caso” (EN.1130b,20). 
** “Um delito contra as leis destrói as relações que viabilizam a busca comum do bem [...] Na teoria aristotélica, 
o direito e a moralidade não são dois domínios distintos” (MACINTYRE, 2001, p.259), nesse caso mais um 
motivo para acreditarmos na relação necessária entre ética e política.  
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ou injusto quem causou danos a um justo ou injusto, mas sim aos danos e a como repará-los 

sem se ater à reciprocidade enquanto forma de vingança (EN.1132a,1). 90   

A preocupação de Aristóteles na sistemática do justo equitativo consiste em 

apresentar um conjunto de elementos de ordem principiológica que faculte refletir sobre a 

esfera das relações individuais afetas às determinações políticas, diferentemente do espaço 

doméstico no qual a justiça política não tem ingerência. Assim, a justiça equitativa, embora 

particular no quadro da justiça geral, é política porque objetiva disciplinar as relações 

múltiplas que os cidadãos estabelecem entre si; nesse caso, sua configuração é cidadão-

cidadão: Cidade, portanto uma outra face da dimensão política da justiça.  91  

 

5.1.  O justo distributivo em Ética a Nicômaco 

A teoria do justo distributivo aristotélico tem seu ponto de partida em EN, mas é em 

Política que apreendemos outros elementos não mais consistentes, porém detalhados e bem 

elucidativos visto que, naquela obra, o estagirita apenas apresentou o conceito sem 

desenvolvê-lo com mais detalhes apesar de suas intuições aceca desse tipo de justo. No final 

do tópico dois do livro V de EN, 1130b,30, Aristóteles apresenta o seu conceito de justiça 

distributiva, assim:  

Uma das espécies de justiça em sentido estrito e o que é justo na acepção que 
lhe corresponde, é a que se manifesta na distribuição de funções elevadas de 
governo, ou de dinheiro, ou das outras coisas que devem ser divididas entre 
os cidadãos que compartilham os benefícios outorgados pela constituição da 
cidade, pois em tais coisas uma pessoa pode ter uma participação desigual ou 
igual à de outra pessoa (EN.1130b,30).  
 

Inicialmente, este tipo de justiça não está na ordem direta do cidadão-cidadão, própria 

da justiça equitativa, mas da relação Cidade-cidadão no que diz respeito ao que deve ser 

                                                 
90 “Não faz diferença que um homem bom tenha defraudado um homem mau ou vice-versa, nem se foi um homem 
bom ou mau que cometeu adultério; a lei considera apenas o caráter distintivo do delito e trata as partes como 
iguais, se uma comete e a outra sofre injustiça, se uma é autora e a outra é vítima do delito” (EN.1132a,1). 
91 “A aplicação da teoria matemática da proporção ao justo por parte de Aristóteles tem como efeito, como vimos, 
a domesticação das regras práticas sob a forma de generalizações, o que encontramos realizado nas leis e 
constituições [...] No tocante à justiça corretiva, Aristóteles sustenta a tese de uma proporção aritmética, pela qual 
entende que a reparação deve ser correspondente ao dano, sem levar em conta a posição social das pessoas 
envolvidas. Isto gera toda uma expectativa de imparcialidade, o que por si só é um resultado importante. Porém, 
há ainda um outro resultado, este, contudo, algo inusitado, mas de porte [...] Se olharmos as penas previstas no 
código ateniense, não podemos deixar de nos surpreender com sua severidade” (ZINGANO, 2017, p. 36-37). 
Para Aristóteles, a justiça corretiva consiste em reparar um dano, ou seja, recuperar a perda sofrida (Idem, p. 45).  
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distribuído pela Cidade aos cidadãos e o que por eles pode ser obtido conforme o que ficou 

determinado pela constituição92 que organiza a vida política dos cidadãos de cada Cidade. 

Depois disso, Aristóteles volta-se aos bens a serem distribuídos como honras, riquezas, cargos 

e outros elementos do conjunto distributivo sempre de acordo com o estabelecido pelas leis da 

Cidade. De imediato, o filósofo observa que o igual e o desigual são postos pela política, e 

esta, segundo a sistemática aristotélica, é matriz do princípio que institui o direito e faz com 

que este constitua a liberdade e a igualdade como bens inerentes à vida política, e, dessa 

forma, nada para além da política é razão suficiente para justificá-la porque ela é, 

necessariamente, a organizadora da Cidade e de suas instituições como moradia na qual o 

cidadão existe e reside.  

Partindo da premissa de que o homem é animal potencialmente virtuoso, Aristóteles 

define virtude, excelência moral, como justo meio (EN.1106a,25) entre os extremos, sendo um 

quanto ao excesso e outro em razão da carência, nisso consistindo a ideia de justiça que, para o 

filósofo, é o mesmo que igual; logo o justo meio reflete o igual por ser, ao mesmo tempo, 

proporcionalidade; nesse sentido, o ponto axial do justo distributivo centra-se na ideia da 

proporção retirada da geometria (EN.1131a,10).  

Esse apelo à geometrização argumentativa guarda as marcas do pensamento platônico 

sobre o aristotélico e a construção de um critério possível e respeitado por todos em razão de 

sua apoditicidade, além da aceitação do fato da tradição científica grega sempre ter buscado 

inspiração no universo da matemática, por isso nela Aristóteles procura estabelecer um plano 

teórico e outro de efetiva aplicação prática. Assim, para o estagirita:  

O justo [distributivo], portanto, pressupõe no mínimo quatro elementos, pois 
as pessoas para as quais ele é de fato justo são duas, e as coisas nas quais ele 
se manifesta – os objetos distribuídos – também são duas. E a mesma 

                                                 
92 “A mesma ambiguidade é gerada por uma palavra como politeia, que tanto pode significar constituição, como 
sistema político, como até regime, tradução por que optam por vezes os tradutores portugueses, a meu ver com 
grande sensibilidade política e linguística. ” (FERNANDES, 1998, p. 11). 
** “O termo empregado por Aristóteles para designar o que até aqui venho chamando de forma de governo é 
politeia, traduzido via de regra como constituição. Vale notar que em Política encontramos muitas definições de 
constituição. Uma dessas definições está no livro terceiro: ‘A constituição é a estrutura que dá ordem à cidade, 
determinando o funcionamento de todos os cargos públicos e, sobretudo da autoridade soberana (1278 b)’. Essa 
tradução talvez seja um pouco redundante: Aristóteles de fato se limita a dizer que a constituição, a politeia, é 
táxis ton archon, isto é, a ‘ordenação das magistraturas (ou seja, dos ‘cargos públicos). Tal definição 
corresponde, grosso modo, ao que entendemos hoje como ‘constituição’. Digo grosso modo porque hoje 
incluiríamos algo mais numa constituição: quando nos referimos à constituição italiana, francesa ou chinesa 
falamos da lei fundamental de um Estado, que estabelece seus órgãos, as respectivas funções, relações recíprocas, 
etc.” (BOBBIO, 1981, p. 55). 
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igualdade existirá entre as pessoas e as coisas envolvidas, pois da mesma 
forma que as últimas – as coisas envolvidas – são relacionadas entre si, as 
primeiras também o são; 93 se as pessoas não forem iguais, elas não terão uma 
participação igual nas coisas, mas isto é a origem de querelas e queixas 
(quando pessoas iguais têm e recebem quinhões desiguais, ou pessoas 
desiguais recebem quinhões iguais) (EN.1131a,20). 94  
 

A história registra que Aristóteles não foi matemático de ofício, embora extraia da 

matemática muitas reflexões que o ajudam na operação de suas pesquisas no campo da lógica 

e na elaboração do conjunto dos seus textos analíticos denominados Organum. Da mesma 

forma, Aristóteles, mais uma vez, recorre à ciência dos números e ângulos para consubstanciar 

suas concepções e, nesse caso, conforme citação acima, adota a ideia de proporção oriunda das 

discussões matemáticas à época para sua teoria da justiça, especialmente no caso da justiça 

distributiva. Segundo Zingano, Aristóteles aplica a teoria alargada das proporções à teoria do 

justo distributivo porque considera razoável operar com conceitos matemáticos quando o 

problema se relaciona à harmonia e, ao contrário de Euclides que entende serem três os termos 

quanto à proporção, Aristóteles, no caso supra, trabalha com quatro termos na proporção do 

justo distributivo. As quatro proporções trabalhadas por Aristóteles são dois cidadãos e duas 

benesses recebidas por eles da Cidade, logo, para o filósofo, só se pode julgar se houve ou não 

justiça na distribuição dos bens se os cidadãos são iguais ou desiguais e os bens proporcionais 

a cada um deles conforme a constituição estabelecida pela cidade.  

Todavia, como a política é a condição necessária à virtuosidade dos cidadãos e, por 

conseguinte, à vida boa, porque sua ausência ensejaria a barbárie, Aristóteles subordina o justo 

distributivo aos arranjos institucionais que os cidadãos constroem de acordo com os interesses 

da Cidade. Nesse caso, o filósofo segue à ideia do mérito como critério objetivo capaz de 

legitimar o partilhamento dos bens que os cidadãos julgam imperiosos às suas necessidades 

                                                 
93 “[...] Quatro elementos que são partes dessa relação: dois são homens [...] e duas são coisas nas quais a Justiça 
é feita. É necessário, para a definição da Justiça, uma igualdade própria das pessoas que observam os objetos 
tratados pela justiça, ou melhor, os atos, fatos e coisas nas quais a justiça se concretiza. Ora, uma coisa está para 
outra, como uma pessoa para outra pessoa – essa é uma regra do justo a ser observada -, e, se não fosse assim, 
haveria igualdade recíproca, impossibilitando a definição de justiça” (AQUINO, 2012, p. 43). 
94 “Há também que observar os termos contrários, para ver se de um contrário resulta outro contrário, seja na 
mesma ordem, seja na ordem inversa, e tanto para refutar como para comprovar um argumento. Também nestes 
casos as conclusões devem resultar do recurso à indução, na medida em que tal for útil à argumentação. Na 
relação de consequência os termos empregam-se pela mesma ordem, por exemplo, no caso da «coragem» e da 
«cobardia»: consequência da primeira é «valor», da segunda «vileza», da primeira a consequência é a 
«escolha», da segunda é a «rejeição». A relação de consequência faz-se, neste caso, seguindo a mesma ordem no 
uso dos termos, dado que «escolha» é o contrário de «rejeição»” (Top.113b,27). 
** A relação igual-desigual é uma equação ético-lógica em que a política resolve por meio do quesito mérito.  
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existenciais, além de mencionar que o mérito é proporcional às exigências da constituição da 

Cidade. Por isso, Aristóteles pondera que o mérito pode ter por princípio a liberdade quando a 

constituição for democrática, o dinheiro se for oligárquica, e a virtude95 se se pautar conforme 

a constituição aristocrática (EN.1131a,27 e Pol.1294a,10), muito embora, na aristocracia, o 

número dos iguais seja pouco, por isso o estagirita prefere o sistema da politeia, pois, além de 

constituir os muitos como número, também reclama a virtuosidade enquanto distinção. 96 

Para Aristóteles, a justiça distributiva relaciona-se a certo tipo de proporção97 porque 

esta medida não pertence ao universo exclusivo das quantidades numéricas abstratas, mas 

também à “quantidade em geral” porquanto a proporção é uma equação entre relações pelo 

fato de ser uma igualdade de razões envolvendo, como já dito acima, quatro termos. Logo, 

Zingano, acerta ao ponderar que “ao conceber a justiça, segundo um tratamento matemático, 

Aristóteles reconhece, simultaneamente, que é uma virtude como as outras – por buscar um 

termo médio – e que difere sensivelmente das outras, por permitir um tratamento matemático 

por conta da noção de igualdade” (ZINGANO, 2017, p. 178). Assim, segundo Aristóteles, a: 

(EN.1131a,33) 

Proporção é uma igualdade de razões, e envolve quatro termos pelo menos 
(que a proporção descontínua98 envolve quatro termos. É evidente, mas o 

                                                 
95 “Toda virtude ou excelência não só coloca em boa condição a coisa de que é a excelência como também faz 
com que a função dessa coisa seja bem desempenhada. Por exemplo, a excelência do olho toma bons tanto o 
olho como a sua função, pois é graças à excelência do. olho que vemos bem. Analogamente, a excelência de um 
cavalo tanto o toma bom em si mesmo como bom na corrida, em carregar o seu cavaleiro e em aguardar de pé 
firme o ataque do inimigo. Portanto, se isto vale para todos os casos, a virtude do homem também será a· 
disposição de caráter que o toma bom e que o faz desempenhar bem a sua função” (EN.1106a,16). 
96 “O centro nevrálgico da argumentação aristotélica reside na concepção de justiça absoluta. A qualificação  
‘absoluta’ não possui aqui qualquer ressonância estática ou transcendente, bem pelo contrário, chama a terreno o 
princípio da proporcionalidade (analogia). A justiça distributiva não se apoia na divisão simétrica (subjacente às 
concepções igualitárias e desigualarias de uma distribuição), mas sim na média ponderada e proporcional entre 
duas partes desiguais. Essa média é que constitui para Aristóteles a verdadeira igualdade, de tal forma que uma 
justa distribuição deveria implicar uma partilha igual para partilhantes iguais, e uma partilha desigual para 
partilhantes desiguais. Assim, justiça em sentido absoluto resultará numa espécie de proporção, cujo critério 
consistirá em tratar de forma igual os iguais e de forma desigual os desiguais. Os que se movem em torno dos 
seus interesses pessoais, ou seja, os que se situam no ponto de vista da parte e não do todo, negligenciam o facto 
de uma distribuição implicar a relação mútua de quatro termos (Nota 40 da p. 609 de Política, Editora Vega, 
1998).  
97 Proporção para os gregos não só era uma ideia como também um ideal que perpassa a vida quotidianamente.  
98 “A proporcionalidade disjuntiva é a igualdade que ocorre entre duas proporções cujos termos não são 
especificamente iguais, ou seja, não existe, entre ambos, nenhum termo em comum [...] Aristóteles demonstra 
que a proporcionalidade disjuntiva consiste em quatro termos:  número seis em relação ao número três; e o 
número dez, ao cinco (6/3 = 10/5) Essas duas relações são fundadas na dupla proporção, mas não detêm termo 
igual. A proporcionalidade contínua é a igualdade que se dá entre duas proporções segundo a presença de um 
termo em comum ou conveniente: por exemplo, o número oito em relação ao número quatro, e o número quatro 
ao número dois. Na primeira e na segunda relação, há presença da proporção dupla: 8/4=4/2” (AQUINO, 2012, 
p.46-47). 
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mesmo sucede com a contínua, pois ela usa um termo em duas posições e o 
menciona duas vezes; por exemplo, ‘a linha A está para a linha B assim como 
a linha B está para a linha C: a linha B, pois, foi mencionada duas vezes e, 
sendo ela usada em duas posições, os termos proporcionais são quatro). O 
justo também envolve pelo menos quatro termos, e a razão entre dois deles é 
a mesma que entre os outros dois, porquanto há uma distinção semelhante 
entre as pessoas e entre as coisas. Assim como o termo A está para B, o 
termo C está para D; ou, alternando, assim como A está para C, B está para 
D. 99 
 

Estabelecido de um modo geral, segundo Aristóteles, que a justiça é uma relação de e 

entre os iguais porque o igual é sempre justo por configurar a mediania, o justo distributivo 

como especificidade da justiça total repousa sobre o princípio da igual proporcionalidade 

porquanto, sendo a harmonia um ramo da matemática, também suas leis adequam-se à justiça 

por também ser, nesse caso, um seguimento da harmonia geral. Assim, não podemos esquecer, 

então, que o sentido de harmonia quanto ao justo distributivo relaciona-se à média ponderada 

em que cada um tem sua parte conforme o mérito e o fim ao qual se propõe cada atividade, 

logo mérito diz respeito ao reconhecimento e ao telos quanto à realização da atividade ideal.     

Outro aspecto ainda no quadro da reflexão geométrica é quanto às proporções 

contínua e descontínua. Toda proporção é sempre uma igualdade de razões porquanto é 

relação das partes de um todo entre si, ou entre cada uma delas e o todo, quanto a tamanho, 

quantidade ou grau que, segundo Aristóteles, precisa de quatro termos (isso na perspectiva da 

proporção contínua), a saber: 
�

�
−

�

�
  (

�

�
− 

�

�
 ); logo é possível falar em quatro termos porque B 

foi mencionado duas vezes. Assim, na mesma linha de raciocínio da proporção contínua, 

Aristóteles pontua que “o justo também envolve pelo menos quatro termos, e a razão entre 

dois deles é a mesma que entre os outros dois, porquanto há uma distinção semelhante entre 

as pessoas e entre as coisas. Assim como o termo A está para B, o termo C está para D; ou, 

alternando, assim como A está para C, B está para D”  ou seja:             A¹          B²      =        A¹           

C3 

                                                        C3         D4                B²            D4     
Logo, também o todo guarda a mesma relação para com o todo; e esse 
acoplamento é efetuado pela distribuição e, sendo combinados os termos da 
forma que indicamos efetuado justamente. Donde se segue que a conjunção 
do termo A com C e de B com D é o que é justo na distribuição; e esta 
espécie do justo é intermediária, e o injusto é o que viola a proporção; porque 

                                                 
99“Das relações segundo a potência, algumas implicam uma referência ao tempo: por exemplo, a relação entre o 
que fez e o que foi feito, e entre o que fará e o que será feito” (Met. 1021a,18). 
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o proporcional é intermediário, e o justo é proporcional. (Os matemáticos 
chamam "geométrica" a esta espécie de proporção, pois só na proporção 
geométrica o todo está para o todo assim como cada parte está para a parte 
correspondente.) Esta proporção não é contínua, pois não podemos obter um 
termo único que represente uma pessoa e uma coisa (EN.1131b,5). 100 

  
Uma vez que os matemáticos afirmam que a proporção geométrica se relaciona ao 

todo em si e, da mesma forma, às partes correspondentes entre si, esse todo é tomado pela 

distribuição conforme junção das somas a---c e b---d como justo distributivo. Por outro modo, 

o justo distributivo se efetiva à medida que haja mediações relacionais entre os cidadãos e 

justa conformidade entre as coisas recebidas porque toda proporção é um justo meio entre os 

excessos de dar e ganhar mais, como não-receber ou receber menos. O justo meio, sempre 

presente no pensamento ético-político de Aristóteles, é mais uma vez a condição de pedra 

angular do justo distributivo pelo fato de buscar o termo médio entre o mais e o menos, pois 

sendo toda a proporção o mesmo que justo meio, o cidadão só pode receber o seu quinhão da 

parte da Cidade conforme a sua constituição que dita à esfera pública sobre os que dela fazem 

parte. Assim, o justo distributivo tem natureza lógica e outra ético-política.  

A geometria oferece a Aristóteles uma série de elementos cognitivos capaz de fazer 

com que sua ideia de justo distributivo tenha uma eficácia em contrário ao justo distributivo 

oligárquico, por um lado, e ao democrático, por outro.101 A concepção de proporção extraída 

da harmonia, em certo sentido, oferece ao estagirita base para que sua proposta de justo 

distributivo se vincule ao mérito que não fosse nem o dinheiro e muito menos o número dos 

cidadãos nas assembleias. Aristóteles, de outra forma, entende que o seu critério de justo 

distributivo tem um fundamento teórico consistente porque passa pela política, nesse caso 

                                                 
100 “A proporcionalidade contínua é a igualdade que se dá entre duas proporções segundo a presença de um termo 
em comum ou conveniente: por exemplo, o número oito em relação ao número quatro, e o número quatro ao 
número dois. Na primeira e na segunda relação, há presença da proporção dupla: 8/4 = 4/2. A proporção contínua 
envolve quatro termos de uma mesma maneira, havendo um termo comum para os outros dois, ou seja, um 
mesmo semelhante que aproxima as proporções, é o número ‘4’. Na proporcionalidade contínua, há proporção de 
um termo ‘a’ para o termo ‘b’ – do número oito para o número quatro – e outra proporção, do termo ‘b’ para o 
termo ‘c’ – o número quatro para o número dois. Embora o termo ‘b’ seja um único sujeito, por ser tomado duas 
vezes, fará com que os quatro termos sejam proporcionais” (AQUINO, 2012, p.47). 
101 “E  como a justiça é relativa às pessoas, e uma justa distribuição e aquele em que os valores relativos das 
coisas correspondem aos das pessoas que as recebem - ponto que já tratamos na Ética - os que advogam a 
oligarquia e a democracia concordam no que constitui a igualdade das coisas, mas discordam no que constitui a 
igualdade dos indivíduos. A razão foi já mencionada, a saber: julgam mal em causa própria. Mas existe ainda 
uma outra razão: estão induzidos em erro porque falam de uma justiça relativa mas presumem estar a falar da 
justiça absoluta. Uns presumem que a desigualdade num aspecto - por exemplo a riqueza - implica a 
desigualdade em tudo; os outros acreditam que a igualdade num aspecto - por exemplo a liberdade - significa 
igualdade em tudo. Mas nenhum deles consegue dizer o essencial” (Pol.1280a,16).  
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toma por fundamento tudo aquilo que é oriundo e desejante do bem comum, uma vez que os 

oligarcas só veem os ricos, e os democratas, somente os pobres. E esse tal elemento que visa 

ao bem comum com largueza é o mérito que passa pela virtude, pois se ela consiste na 

perfeição em tudo o que se faz no campo das ações, a virtuosidade liga-se ao justo meio que é 

o sentido exato de virtude como excelência, portanto, o justo distributivo, para Aristóteles, 

busca uma proporção baseada na virtude dos cidadãos. Conforme Aristóteles, “os matemáticos 

chamam esta espécie de proporção de geométrica, pois é na proporção geométrica que a 

soma do primeiro e do terceiro termos está para a soma do segundo e do quarto assim como 

um elemento de cada par de elementos está para outro elemento” (EN.1131b,13) de outra: 

                                    A¹           B²      =      A¹             C3 

                                                       C3           D4              B²             D4     

“a justiça distributiva não é uma proporção contínua, pois seus segundo e terceiro termos – 

alguém que recebe parte de alguma coisa e uma participa na coisa – constituem um mesmo 

elemento”, ou em outra versão: “esta proporção não é contínua, pois não podemos obter um 

termo único que represente uma pessoa e uma coisa” (Idem).102 Dessa forma, a complexidade 

da justiça distributiva não se contenta com mérito riqueza-nascimento e nem a liberdade-

igualdade, simplesmente ela baseia-se na virtude do cidadão como o quantum razoável pelo 

qual passa a noção de justo meio, deixando para a constituição “republicana” – politeia - da 

Cidade, formas de criterização de mediania. Assim, em EN Aristóteles pontua que: 

(EN.1131b,17). 

O justo nesta acepção é, portanto, o proporcional, e o injusto é o que viola a 
proporcionalidade. Neste último caso um quinhão se torna muito grande e o 
outro muito pequeno, como realmente acontece na prática, pois a pessoa que 
age injustamente fica com um quinhão muito grande do que é bom e a pessoa 
que é tratada injustamente fica com um quinhão muito pequeno”  
 

A prática do desproporcional é sempre o motivo pelo qual os cidadãos se rebelam 

contra os governos desviantes das Cidades porque, em diversas situações, uns desejam muito 

mais em razão de se julgarem melhores por conta da condição do nascimento; outros um tanto 

mais porque a igualdade requer que os mais pobres recebam tratamento especial por parte da 

Cidade; outros anseiam o mais, porquanto virtuosos, sãos os bons e, nesse caso, a honra lhes 

                                                 
102 A primeira oração é uma tradução da Editora da UnB, e a segunda uma versão da Editora Abril. Fizemos esta 
composição com o propósito de uma versão completar a outra para melhor entendimento sobre o problema. 
Fizemos esse jogo porque a tradução da Ed. Abril, embora indireta não diretamente do grego, é mais sistemática. 
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cabe como identidade de benefício. Em síntese, Aristóteles assinala que a justiça geométrica é 

aquela que equaciona a distribuição dos bens de acordo com critérios políticos que forjam o 

solo em que os cidadãos vivem e a média ponderada das relações proporcionais, pois,103 para 

ele, todas as constituições trazem algo de bom, até mesmo aquelas desviadas, e não é novidade 

que o conceito de cidadão do filósofo seja extraído da forma governativa democrática que 

propugna pelo partilhamento das funções políticas da Cidade por parte de todos os cidadãos, o 

que demonstra quanto o estagirita é observador da realidade e que seus sistemas 

interpretativos não são fechados, mas abertos às exceções por serem variáveis.  

Depois dessas ponderações, acreditamos que Aristóteles subordina o justo 

distributivo a três princípios que se completam: o lógico, o ético e o político como telos. O 

lógico efetiva-se por meio da média ponderada; o segundo pelo que o cidadão ofereceu à 

Cidade e, por conta disso, tem no mérito o reconhecimento; o último é o fim da atividade. Este 

talvez sintetize o pensamento de Aristóteles quanto à justiça distributiva. Se virtude significa 

primeiramente o fazer perfeito de cada atividade, virtuoso é aquele que age com a perfeição 

quanto àquilo que se propõe; nesse caso, as funções públicas devem ser destinadas aos que a 

praticarão com perfeição, ou seja, com virtuosidade. Assim, não se entregam flautas aos que 

não sabem tocá-las muito bem (Pol.1282b,30). Segundo Tomás de Aquino: 

Logo em seguida, Aristóteles explica como o meio-termo da justiça 
distributiva é dirigido pela proporcionalidade. Ele diz que, em conformidade 
com a proporcionalidade, a coisa justa é descoberta pelo menos segundo 
quatro termos proporcionais. De fato, as coisas que são distribuídas e as 
pessoas que as recebem são divididas segundo uma mesma proporção.  
Podemos explicar da seguinte forma: imaginemos um termo “a” referente a 
duas libras; um termo “b”, a uma libra; um termo “g”, uma pessoa – por 
exemplo, Sócrates que trabalhou durante dois dias -; e um termo “d” 
indicando outra pessoa – por exemplo, Platão que trabalhou somente um dia. 
O elemento “a” (duas libras) está para “b” (uma libra), tal como “g” 
(Sócrates que trabalhou dois dias) para “d” (Platão que trabalhou um dia). 
Essa afirmativa é correta porque, entre ambas as proporções, há uma relação 
de dobro, a dupla proporção (duas libras / uma libra está para dois dias de 
trabalho / um dia de trabalho (AQUINO, 2012, p. 47-48). 

Portanto, segundo explicação de Aquino, podemos fazer a seguinte representação:  

                  A: 2 libras            B: 1 libra  =  A             G  =  Sócrates = 2 libras por dois dias de trab. 

                                                 
103 “ E assim, as opiniões dos sábios parecem harmonizar-se com os nossos argumentos. Mas, embora essas 
coisas também tenham um certo poder de convencer, a verdade em assuntos práticos percebe-se melhor pela 
observação dos fatos da vida, pois estes são o fator decisivo. Devemos, portanto, examinar o que já dissemos à 
luz desses fatos, e se estiver em harmonia com eles aceitá-lo-emos, mas se entrarem em conflito admitiremos que 
não passa de simples teoria” (EN. 1179a,19). 



69 

                     G: Sócrates           D: Platão      B             D  =  Platão     =  1libra por um dia de trab. 
                       trab. 2dias           trab. 1dia 

Nesse sentido, a proporcionalidade traz a marca da igualdade por identificar-se com o 

justo meio que materializa o justo distributivo levando em conta a teoria das proporções dos 

quatro termos (EE.1131b,10), ou seja, a média ponderada. Com isso, Aristóteles crê ter 

viabilizado o justo político em razão da preocupação da Cidade com seus cidadãos e as justas 

demandas por distribuir o que compete a cada cidadão ou aos demos nos termos acima. Por 

outra, Aristóteles não pode defender a justiça igualitária porque ela não personifica a justiça 

que seria, na medida do possível, proporcional. Por isso, o estagirita assinala que “se as 

pessoas não forem iguais, elas não terão uma participação igual nas coisas, mas isto é a 

origem de querelas e queixas (quando pessoas iguais têm e recebem quinhões desiguais, ou 

pessoas desiguais recebem quinhões iguais). (EN.1131a,25).104  

Esse talvez seja o ponto mais difícil da exposição de Aristóteles no que concerne à 

igualdade e suas implicações nos quotidianos dos cidadãos, ou seja: em quais situações eles 

são iguais e em quais outras são desiguais? Nessa passagem, existem muitas leituras e parece 

que nós faremos o mesmo porque não compartilhamos das premissas liberais de que os 

indivíduos são desiguais entre si e a sociedade não deve premiar os que não se dedicam com 

esforços contínuos na busca de suas felicidades, portanto qualquer projeto político de 

igualdades é contraproducente e fere a liberdade como força criadora de potencialidades. Isso 

devido ao fato de que a desigualdade é um dado da natureza, ao passo que a igualdade não é 

natural, apenas uma construção política na ordem do desejo. Parece que Aristóteles criticaria a 

premissa liberal porque, se os cidadãos forem desiguais em alguma medida, cabe a Cidade, 

por meio da política, equacionar este problema. No livro VIII de EN., que trata da amizade, 

diz Aristóteles: 

O homem que não contribui com nada para o bem comum não é honrado, 
pois o que pertence ao público é dado a quem o beneficia, e a honra pertence 
ao público. Não é possível receber ao mesmo tempo riqueza e honra do 
patrimônio comum. Com efeito, ninguém se conforma em receber a parte 
menor em todas as coisas; destarte, ao homem que perde a riqueza confere-se 

                                                 
104 “Eis aí por que as pessoas em disputa recorrem ao juiz; e recorrer ao juiz é recorrer à justiça, pois a natureza 
do juiz é ser uma espécie de justiça animada; e procuram o juiz como um intermediário, e em alguns Estados os 
juízes são chamados mediadores, na convicção de que, se os litigantes conseguirem o meio-termo, conseguirão o 
que é justo. O justo, pois, é um meio-termo já que o juiz o é. Ora, o juiz restabelece a igualdade”  (EN.1132a,20). 
** 
** Nesse caso, o juiz reflete o papel da Cidade e do Estado por meio dos direitos econômicos. 
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honra, e riqueza ao que consente em ser pago, já que a proporção ao mérito 
iguala as partes e preserva a amizade,105 como dissemos. É também essa, 
portanto, a maneira pela qual nós deveríamos associar com desiguais: o 
homem que é beneficiado com respeito à riqueza ou à virtude deve retribuir 
com honra, compensando o outro na medida de suas capacidades. Porquanto 
a amizade pede a um homem que faça o que pode e não o que é proporcional 
aos méritos do caso, já que isso nem sempre é possível, como, por exemplo, 
nas honras prestadas aos deuses ou aos pais. Com efeito, ninguém jamais lhes 
poderia pagar o equivalente do que recebe, mas o homem que os serve na 
medida de suas capacidades é considerado um homem bom (EN.1163b,5). 106 
 

Nesta passagem, Aristóteles parece argumentar contra aqueles que participam da 

ideia segundo a qual, na Cidade, as contradições são permanentes por serem os cidadãos 

desiguais, e esta desigualdade é o motor da vida porque os talentos são postos à medida que os 

seres humanos lançam-se na disputa pelo melhor possível, cabendo ao Estado somente 

contornar o que for insuportável e evitar, potencialmente, a guerra de todos contra todos. 

Contudo, lendo o estagirita com vagar, somos tomados por outra forma de pensar a 

organização da vida política, isto é: são as instituições políticas responsáveis por viabilizarem 

a melhor vida possível por meio, precipuamente, da lei, das instituições políticas, 

(especificamente do poder deliberativo na elaboração da lei), do judicante na aplicação da lei 

sempre em proporção, e da educação comunitária. Mas ainda persiste o problema da partilha 

de honras e bens. 

A partilha no justo distributivo se justifica pelo mérito que o cidadão desfruta ou não 

no seio da Cidade, sendo que este mérito passa pelo reconhecimento que a Cidade tem por 

aquilo que o cidadão fez por ela, assim honrando-o com distinções; pois o mérito como 

virtuosidade é a aprovação por parte da Cidade que provoca pertencimento e o devido lugar 

nela. Portanto, os que doam à Cidade seus esforços não podem receber dela o mesmo que 

recebem os que nada fazem por ela, por isso Aristóteles separa os iguais dos desiguais.  

Esse princípio de que os iguais devem ser contemplados igualmente e os desiguais, 

desigualmente, à primeira vista, parece reacionário servindo de alicerce aos muitos discursos 

liberais que evitam a ideia de igualdade como construção política a reparar o que a natureza 

                                                 
105 “A amizade (philia) é, para Aristóteles, o vínculo afetivo constitutivo das relações interpessoais: na sua versão 
‘natural’, representa a união que garante a coesão da família (VIII 1); na versão ‘política’, a amizade consolida a 
concordância a ‘concórdia’ entre os cidadãos virtuosos, antídoto mais eficaz contra a conflitualidade que homens 
moralmente degradados podem introduzir na polis - VIII 1, IX 9” (VEGETTI, 2014, p. 236). 
106 “Do ponto de vista aristotélico, a sociedade política liberal moderna só pode surgir como um conjunto de 
cidadãos de lugar nenhum que se agrupam em troca de proteção em comum. Possuem, na melhor das hipóteses, 
aquela forma inferior de amizade que se fundamenta na vantagem mútua” (MACINTYRE, 2001, p. 266).  
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desigualou, porque a igualdade, para eles, nivela por baixo “esforçados” e “preguiçosos”. Mas, 

ouvindo os textos de Aristóteles por eles mesmos, somos surpreendidos por um conceito de 

igualdade e outro de diferença completamente distinto daquele oferecido pela tradição. 107    

Pois bem, simulemos um exemplo. O professor Astrolábio Termópilas, da disciplina 

Direito Constitucional da turma A de Graduação do Curso de Direito do Instituto de Pesquisa 

e Ensino Aristóteles, resolveu oferecer, como recompensa, um exemplar do Dicionário 

Houaiss da língua portuguesa àquele que fizesse a melhor redação, em sala de aula, sobre os 

trinta anos da Constituição Federal do Brasil de 1988. Sabendo disso, a turma G de Direito 

Constitucional do Curso de Mestrado em Direito do mesmo Instituto disse que o Professor 

Astrolábio não estava sendo justo em premiar uma turma em detrimento da outra uma vez que 

tinha passado a mesma tarefa para ambas, embora fossem de níveis acadêmicos bem 

diferentes.  

O Professor Astrolábio, não tendo outro livro para distribuir ao melhor texto da turma 

G, encontrou a melhor saída para distribuir o mesmo livro agora às duas turmas: disse que os 

alunos das duas turmas poderiam fazer a mesma redação no mesmo dia, na mesma hora e no 

mesmo auditório que abrigassem todos os alunos das duas turmas. Porém, estabeleceu uma 

distinção que julgou razoável: os alunos da graduação, turma A, poderiam elaborar a redação 

consultando livros da disciplina, vedando, por outro lado, o uso de livros por parte dos alunos 

do mestrado, turma G, com o que todos concordaram por conta das desigualdades existentes 

quanto aos níveis acadêmicos diferentes dos dois grupos.    

 

5.2.  O justo distributivo em Política 

No livro III de Política, Aristóteles menciona que “nem todos concordam com que o 

cidadão seja sempre o mesmo, e frequentemente alguém que seria cidadão numa democracia 

                                                 
107 Parece-nos estranho que a Cidade possa dizer o que seja felicidade, embora creiamos que Aristóteles não seja 
nenhum refratário à ideia de deliberação como sentido efetivo de liberdade e felicidade enquanto escolha. O que 
o filósofo demarca é a Cidade como centralidade dos laços integrativos porque a vida não é insanidade de 
desejos, mas o palco das ações nobilitantes de uns para com outros, por isso a amizade é um conceito decisivo no 
seu pensamento ético-político, porquanto torna necessário, enquanto materialização dos cuidados, que todos 
devem guardar entre si, o que transforma as disputas em expressão dos feitos de cada um na busca do melhor, 
contrário à disputa contemporânea, na qual a destruição de um pelo outro tornou-se natural e sinal de expertise 
política. Esta alienação tem sido o melhor caminho à dissolução de possibilidades de laços integrativos, claro, 
sem esquecer a insanidade dos desejos, da maximização das necessidades e na transformação do ser humano em 
mercadoria. 
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não é cidadão numa oligarquia” (Pol.1275a,3). Nesse caso, havendo divergência quanto ao 

conceito de cidadão, como o estagirita se situa no meio dessa barafunda? Aristóteles se vale do 

conceito democrático108 e afirma que “um cidadão integral pode ser definido por nada mais 

nem nada menos que pelo direito de administrar justiça e exercer funções públicas” 

(Pol.1275a,23), além de outras como governativa e deliberativa. Esta passagem, no entanto, é 

decisiva para explicar a máxima aporética de EN. 1131a,25.109 Nesse sentido, insistamos no 

conceito abrangente de cidadão em uma outra passagem de Política (1276a,17): 

Então, o que é um cidadão passa a ser claro depois destas considerações; 
afirmamos agora que aquele que tem o direito de participar da função 
deliberativa ou da judicial é um cidadão da comunidade na qual ele tem este 
direito, e esta comunidade – uma cidade – é uma multidão de pessoas 
suficientemente numerosa para assegurar uma vida independente na mesma. 
 

Uma Cidade, no pensamento de Aristóteles, tem natureza autárquica porque busca ser 

autossuficiente em relação às demais na condição de autogoverno, pois o filósofo não ignora o 

fato de que uma Cidade, economicamente, necessite ter relações políticas saudáveis com 

outras demais devido à impossibilidade de produzir todos os bens necessários aos cidadãos. 

Todavia, autarquia, no que concerne ao cidadão, expressa autogoverno no que diz respeito à 

deliberação que cada um tem sobre si mesmo em relação aos demais membros da comunidade, 

porque a amizade entre os cidadãos não implica a anulação de cada um diante de todos, pelo 

contrário, o todo é a unidade consciente como síntese das amizades e, pelo visto, os que não 

entendem assim fazem confusão quanto ao pensamento ético-político de Aristóteles. Portanto, 

cidadão é aquele que tem o direito-dever de ter vida política na cidade. Dever no sentido de 

que “um cidadão difere do outro, mas a preocupação de todos é a segurança de sua 

comunidade” (Pol.1277a,27), muito embora a sensatez seja “a única qualidade específica de 

um governante, pois as outras qualidades geralmente parecem necessárias aos governados 

[...] O governado corresponde ao fabricante de flautas e o governante ao flautista que as 

utiliza” . (Pol. 1277b,25).110  

                                                 
108 “Daqui se segue que também o cidadão difere, necessariamente, em cada regime. E por isso a nossa definição 
de cidadão é', sobretudo, a do cidadão num regime democrático” (Pol.1275b,4). 
109 “Isso, aliás, é evidente pelo fato de que as distribuições devem ser feitas ‘de acordo com o mérito’; pois todos 
admitem que a distribuição justa deve concordar com o mérito num sentido qualquer, se bem que nem todos 
especifiquem a mesma espécie de mérito” (EN.1131a,25). 
110 “Logo, a melhor forma de cidade não deverá admitir os artífices entre os cidadãos; se forem admitidos, nossa 
definição das qualidades do cidadão não se aplicará a cada cidadão nem a cada homem livre como tal, mas 
somente àqueles isentos das atividades servis” (Pol.1278a,8). Nas oligarquias o artífice é cidadãos pelo dinheiro.  
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Estas considerações são preliminares porque delas sairão observações necessárias ao 

entendimento do justo distributivo estudado em EN. Este tópico, porém, tomará forma mais 

adequada porquanto, em Política, o filósofo nos remeter aos muitos estudos de casos, visto 

que pesquisa formas de governo por conta das inúmeras Cidades gregas e as suas 

especificações quanto aos cidadãos. Levando em conta que há muitas formas de governo:  

Consequentemente há diversas espécies de cidadãos, principalmente dos 
cidadãos em posição submissa; logo, sob algumas formas de constituição111 a 
cidadania terá de ser estendida ao artífice e ao assalariado, enquanto sob 
outras formas isto é impossível — por exemplo, em qualquer constituição do 
tipo chamado aristocrático, nas quais as honrarias [cargos] são conferidas de 
acordo com as qualidades [virtudes] é o mérito porquanto uma pessoa 
vivendo uma vida de artífice ou de trabalhador assalariado não pode 
aprimorar suas qualidades [talentos] (Pol.1278a,15). Colchetese termos são 
nossos. 
 

Sendo os cargos públicos espécie de honraria que cabe ao cidadão exercer, tanto 

podem se constituir um dever nobre do exercício ou um direito de desfrutar devido ao fato de 

muitos destes cargos serem remunerados. Contudo, no exemplo acima, Aristóteles afirma que, 

na constituição aristocrática, um regime reto, o critério distributivo passa pelos talentos que o 

cidadão possui pelas suas qualidades advindas da educação que pôde receber, desenvolvendo, 

assim suas muitas potencialidades, logo estas consistem na base nuclear do mérito. No 

entanto, resta acrescentar que a constituição democrática tem muitas variáveis e, por outra, o 

justo distributivo tem configurações de caso a caso. Dessa forma, outro bom exemplo é o fato 

de que:  

Nas oligarquias, por outro lado, embora um assalariado não possa ser cidadão 
(a admissão às funções de governo nos vários escalões é condicionada ao 
vulto das riquezas possuídas), um artífice pode; pois a maioria dos artífices é 
rica. Em Tebas havia uma lei segundo a qual somente quem estivesse 
afastado do comércio no mínimo por dez anos poderia assumir funções de 
governo (Pol.1278a,22).  
 

Aristóteles é um filósofo dialético; mesmo tendo classificado a oligarquia como 

desvio, corruptivo da aristocracia, ele menciona que, naquela constituição, a cidadania é 

ampliada pelo fato de muitos artesões terem condições econômicas de sobra para o exercício 

                                                 
111 “Uma constituição é o ordenamento de uma cidade quanto às suas diversas funções de governo, 
principalmente a função mais importante de todas. O governo em toda parte detém o poder soberano sobre a 
cidade, e a constituição é o governo. Quero dizer que em cidades democráticas, por exemplo, o povo é soberano, 
mas, nas oligarquias, ao contrário, uns poucos o são” (Pol.1278b,11). 
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de funções políticas relevantes, mesmo não tendo berço e/ou virtudes. Por outro lado, não 

deixa de conferir que o justo distributivo, na forma oligárquica, tem por base os bens do 

cidadão, bens fora dele porque não fazem parte dele em si, por isso que as formas oligárquicas 

são desvios não somente pelo fato de que nelas o interesse comum seja ditado pelos 

governantes sustentados pelos poucos homens com riqueza, mas em virtude de que os 

governantes são escolhidos por motivos não virtuosos, como os que Aristóteles defende na 

politeia e suas variáveis, constituição superior à forma aristocrática e à forma oligárquica, 

separadamente. 

Embora nossa exposição, neste tópico, não seja novidade porque, de outra forma, já 

passamos por ela ao longo deste capítulo, nela ora voltamos como espiral a ampliar nossa 

reflexão sobre o justo distributivo; isso devido a acreditarmos ser necessário dar voz ao 

filósofo para que ele nos diga qual o fim da Cidade, ou melhor, o porquê de constituí-la:  

O homem é por natureza um ser vivo político. Apesar de não carecer de 
auxílio mútuo, os homens desejam viver em conjunto; também é verdade que 
estão unidos pela utilidade comum, na medida em que, a cada um, 
corresponde urna parcela de bem-estar. Este e o fim principal, quer da 
comunidade quer de cada indivíduo. Mas os homens também se reúnem e 
mantêm a comunidade política, pura e simplesmente, para viver; por isso já 
existe um elemento valioso no simples viver (Pol.1278b,17).  112 
 

O trecho acima, de Política, nos remete ao livro Os econômicos, no qual afirma que 

“a polis resulta, por conseguinte, de um agregado constituído por casas, terras, que seja 

autossuficiente e capaz de garantir o bem-estar” (1343a,10), mas este bem-estar só será 

possível, pensa Aristóteles, sob a melhor forma de governo que, para ele, é a politeia por ser o 

governo de muitos que não parte do dinheiro, muito menos do berço ou da condição dos 

muitos, mas da política que busca o bem comum.113 Nesse caso, como dialético, compara as 

formas de governo entre si e descarta o vicioso em favor do virtuoso, aliás, a política, segundo 

                                                 
112 “A polis resulta, conseguinte, de um agregado constituído por casas, terras, que seja autossuficiente e capaz 
de garantir o bem-estar. Esta realidade afigura-se evidente, pois, quando as pessoas não se mostram capazes de 
atingir aquele objetivo, a comunidade acaba por dissolver-se. De resto, é por este motivo que os homens vivem 
em sociedade; a razão pela qual cada coisa existe e foi criada representa a essência de si mesma”  
(Eco.1343a,10). 
113 “Aristóteles procura neste passo, e ao longo do livro III, radicar a experiência humana em comunidade política 
um patamar de fundamentação ontológica: em que sentido entender que a cidade (polis) tem uma substância 
(hypokeimenon), e consequentemente uma identidade (aute) e uma unidade (mia)? O estagirita abandona em 
definitivo uma análise da cidade em termos de sociologia política comparada"(Nota 13, p.606 de Política, 1998).  
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ele, é inclusiva porque não exclui as frações da Cidade, 114 mas as recompõe por meio da 

justiça, pois a “a cidade deve ser uma comunidade de homens livres” (Pol.1279a,20), cujas 

relações entre esses livres devem ser pautadas por ações nobilitantes como inspiração ético-

política.  

Mas, se a política é uma atividade que persegue boas estruturas institucionais e sendo 

uma delas a excelência da justiça, a justiça distributiva, por conseguinte, é a síntese dos 

esforços com vista à felicidade não por meio de um rígido regramento, mas pelas normas 

jurídicas capazes de garantir, no jogo das relações humanas, a possibilidade da expansão do 

livre curso das qualidades dos cidadãos. Assim, para Aristóteles, há um problema que agora 

podemos enfrentar, a saber, o mérito da justa distribuição de honras, riquezas e outros bens: 

(Pol.1280a,10)  

Efetivamente, todos os homens se apegam à justiça, mas só avançam até um 
certo ponto e não dizem qual é o princípio de justiça absoluta em seu todo. 
Pensa-se, por exemplo, que justiça é igualdade — e de fato é, embora não o 
seja para todos, mas somente para aqueles que são iguais entre si; também se 
pensa que a desigualdade pode ser justa, e de fato pode, embora não para 
todos, mas somente para aqueles que são desiguais entre si; os defensores dos 
dois princípios, todavia, omitem a qualificação das pessoas às quais eles se 
aplicam, e por isto julgam mal; a causa disto é que eles julgam tomando-se a 
si mesmos como exemplo, e quase sempre se é um mau juiz em causa 
própria.  
 

A crítica que Aristóteles desfere aos partidários da igualdade e da desigualdade como 

critérios definidores da justiça absoluta e, por extensão, à justiça distributiva, respectivamente, 

quanto às constituições democrática e oligarca, tem sua raiz no problema do mérito intrínseco 

ou não do cidadão ou do reconhecimento que ele desfruta diante dos outros em razão de sua 

contribuição à Cidade ou a sua atividade conforme o thelos. Aqui temos que fazer uma pausa 

para voltarmos ao problema do mérito porque não estamos estudando um pensador jurídico 

situado somente no saber do direito, mas um lógico, um biólogo, um físico que articula esses 

                                                 
114 “No entender de Aristóteles, a cidade define-se, em termos funcionais (nomotéticos) e orgânicos (cívicos), 
como entidade autossuficiente, subsistente, idêntica e una, apesar das contingencias territoriais, demográficas, 
étnicas, etc. Alterada a sua forma constitucional ou cívica, a cidade perde também o epicentro da sua vida 
política, posto que se encontra desprovida de factores de ordem (taxis) e coesão (synthesis) [...] a coesão decorre 
da interação comunitária (koinonia) das funções individuais” (Idem, nota 17, p. 606). ** 
** Nesse sentido, a Cidade pensada por Aristóteles em nada é similar ao atual conceito de Estado que o 
pensamento liberal tem anunciado por meio dos seus arautos ávidos por negócios que deem muito retorno 
financeiro, ao mesmo tempo que esgarça lentamente o tecido social sob o império da guerra de todos contra 
todos legitimada.  
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saberes para compreender a vida política, e que sistematiza as formas de governos porque 

nelas o mérito será destacado conforme a virtude cívica de cada cidadão.    

Para os defensores da democracia, a justiça distributiva repousa sobre os princípios 

da liberdade e da igualdade porque os não-ricos constituem a maioria dos cidadãos da Cidade, 

logo, com esse argumento, desejam se igualar aos ricos que são poucos e que, por desfrutarem 

da riqueza econômica, têm acesso aos cargos políticos ao distribuírem os poderes da Cidade 

entre si, repartem os benefícios derivados da legislação oligárquica; logo, defendem a 

desigualdade como critério em vista de eles serem a minoria diante dos muitos não-ricos.    

 Aristóteles reconhece a igualdade – isonomia-ισονομια – como elemento básico da 

justiça política porque é um valor que advém dos melhores costumes – ethos-εθός – entre os 

gregos. Dessa forma, ele compartilha da ideia do meio – meson-μέσον – como centro do 

equilíbrio entre os extremos, de que deriva sua concepção de mediania enquanto virtude - 

aretē-ἀρετή -, isto é, o meio termo - ἐς μέσον - entre os extremos que se configura em evitar o 

excesso - pleῖon-πλεῖον – e a falta ou defeito - ἔlatton-ἔλαττον. Esse meio termo,115 que 

optamos por denominar de justo meio é a mesotes aristotélica por constituir o critério objetivo 

de proporção recíproca na distribuição de honras e riquezas entre os cidadãos da Cidade, e 

essa atribuição – time-τιμή – passa pelo mérito - axia-ἀξία - consistindo-se na excelência 

como termo médio. 

O critério para impedir a distribuição equivocada de funções é a 
impossibilidade objetiva para determinar esse mérito. O justo em termos de 
distribuição em Aristóteles não está fundamentado no mérito entendido como 
dignidade do indivíduo, ou seja, como algo interior ao indivíduo, mas pelo 
mérito entendido como capacidade. Ou seja, cada um deve receber de acordo 
com as suas capacidades, em outros termos, proporcional ao que cada um 
traz a χρεία (necessidade/utilidade) comum (TABOSA, 2016, p. 10). 116 
 

                                                 
115 “Quando procuramos o porquê ou a essência da coisa, nesse caso estamos a inquirir qual é o termo médio 
[...] O termo médio é a causa, sendo ele o obejecto de todas as nossas inquirições” (Anal. post., 90a,6). 
116 “É possível compreender que Aristóteles desenvolve um princípio correspondente da antiga fórmula “a cada 
um o que é seu”. Para os antigos gregos, essa fórmula significava que a pessoa estava ciente de seu lugar ou de 
sua função no todo; e que esse lugar ou essa função resultam das capacidades próprias” (TABOSA, 2016, p. 10). 
** 
** Numa fase superior da sociedade comunista, quando tiver sido eliminada a subordinação escravizadora dos 
indivíduos à divisão do trabalho e, com ela, a oposição entre trabalho intelectual e manual; quando o trabalho 
tiver deixado de ser mero meio de vida e tiver se tornado a primeira necessidade vital [...] suas forças produtivas 
também tiverem crescido e todas as fontes da riqueza coletiva jorrarem em abundância, apenas então o estreito 
horizonte jurídico burguês poderá ser plenamente superado e a sociedade poderá escrever em sua bandeira: “De 
cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades!” (MARX, 2012, p. 33). 
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O mérito, para Aristóteles, não se associa à riqueza ou à pobreza dos cidadãos, nem 

tão pouco ao número destes, se são muitos ou não, e tão pouco à condição do cidadão na 

Cidade; no entendimento do estagirita o mérito tem relação com aquilo que o cidadão 

representa para a Cidade em virtude do que já fez por ela ao longo de sua vida. Nesse sentido, 

o mérito tem por validade as realizações do cidadão em favor da Cidade, pois, ao beneficiá-la, 

estará beneficiando o conjunto dos que nela vivem procurando a justiça como bem comum.  

O termo português ‘mérito’ vem do latim merĭtum - mereo - que significa ganho, 

lucro, proveito ou valor, ao passo que merĭtus, particípio de mereo, tem o sentido de merecido, 

justo, justificável, que procedeu bem com alguém, que serve, que serviu ao exército etc. Axia 

tem o sentido de valioso, que tem valor, cujo caráter é valoroso. Neste sentido, do ponto de 

vista moral, a justiça distributiva reporta-se ao merecido que mereceu por sua distinção, por ter 

efetiva participação na vida política da Cidade, que serviu à comunidade. Portanto, honras e 

benefícios que a Cidade delega aos cidadãos não dizem respeito à posição a priori de alguém 

na Cidade, mas como esse cidadão age ou agiu para com a Cidade na figura dos outros 

cidadãos. Dessa forma, o mérito não é um merecimento dado pela tradição tão somente, porém 

um sistema de reconhecimentos àquele que se distinguiu por muitos motivos.  

À primeira vista, essa concepção de Aristóteles está tomada de valores aristocráticos 

ou antidemocráticos aos olhos de hoje, mas, ao que nos parece, tem sua singularidade racional 

à medida que perguntamos sobre o papel da política e seu significado no mundo grego, e, para 

nós, mesmo depois das leituras feitas pelos pensadores modernos, Maquiavel e Hobbes, em 

que cada um, a seu modo, desconstrói o pensamento ético-político aristotélico em nome de 

uma concepção política cuja moral lhe fosse subordinada e descolada da ética enquanto teoria 

geral da justiça e instância crítica da política. As críticas maquiaveliana e hobbessiana ao 

pensamento ético-político aristotélico separam a política da moral porque desejam justificar a 

política por si mesma enquanto atuação de agentes preocupados com a conquista e 

manutenção do poder do Estado, e, dessa forma, ressaltar a violência como um bem político, 

uma necessidade da ação política desvencilhada da “fantasia do bem comum”, configurando, 

como suposta expressão dos grupos, um ethos universal. Embora este não seja é o espaço para 

uma crítica ampla às duas escolas do pensamento político moderno, julgamos oportuno fazer 
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esta demarcação porque nossas formas de pensar estão, demasiadamente, impregnadas destas 

visões individualistas e amorais como se fossem universais e necessariamente válidas.117  

Por outro lado, ao estabelecer as bases do pensamento ético-político moderno em 

oposição às duas escolas acima, a filosofia moral kantiana submete a politicidade à liberdade 

como busca individual da felicidade, busca esta que, por sua vez, está submetida ao jogo das 

liberdades mútuas no cenário das relações sociais. Em outras palavras, as liberdades 

digladiam-se porque, sendo a liberdade um direito natural originário, pré-político, é condição 

para a existência do próprio direito, uma vez que o direito seria um plano coercitivo capaz de 

pôr limites aos desrespeitos mútuos quando todos ou alguns desejarem a expansão das 

liberdades como possibilidade de eliminação de todos. Dessa forma:   

A ética pretendida por Kant, embora não possa ser acusada de subjetivista, 
tem consigo a dificuldade de posicionar o sujeito como um ser político, pois 
o isola da comunidade na medida em que preceitua o cumprimento do dever 
pelo dever determinado pela razão a priori sem levar em consideração o 
outro. Salvo engano, esta razão prática pura não é uma inferência lógica, mas 
uma lei determinada por uma naturalização da moral. Para o estagirita, toda a 
lógica política se resume na alteridade, o outro como instância de si mesmo. 
Nesse caso, Kant em vez de estudar a natureza da virtude como reflexão 
política, a moraliza como um valor prático individual dado por uma razão de 
perspectiva subjetiva, uma vez que sua naturalização pode levar ao 
entendimento de que o dever é uma necessidade a priori.118 Ao que parece, 
Kant tenta salvar o indivíduo hobbesiano moralizando-o com o sentido do 
dever, salvando a liberdade de interesses mesquinhos para o compromisso 
ditado pela razão (TROTTA, 2015, p. 91). 119 
 

                                                 
117 Na visão hobbesiana, o soberano é o resultado de um acordo entre indivíduos livres em razão da opressão 
advinda das adversidades da possível guerra generalizada em que todos lutariam contra todos até a aniquilação do 
conjunto dos indivíduos no estado de natureza. Acredita esta visão que, ao constituir o Estado, este deve lançar 
mão de meios para que a segurança jurídica propicie justiça, e que a segurança política promova a paz para o uso 
e gozo da produção dos bens econômicos necessários à vida. Desse modo, Hobbes, a partir do ponto de vista de 
uma antropologia pessimista em que o homem não é visto como entendia Aristóteles, político por natureza, 
apresenta o fato da violência no estado pré-jurídico e desenvolve sua teoria política a partir de uma racionalidade 
instrumental que legítima a força para manter a ordem e a segurança. E o Estado, cujo fundamento último está no 
contrato político-social, é visto como fruto dessa racionalidade instrumental. Embora Maquiavel não fosse um 
contratualista, também atacou as formulações ético-político de Aristóteles como de legitimar uma política “pura”.  
118 “Agir por dever opõe-se ao agir por interesse. A virtude não está em agir contra os fins individuais, mas agir 
independente deles. O homem deve libertar-se de seu interesse [...] Decerto, Kant não queria que por ação moral 
se entendesse uma ação sem motivo, embora ele tenha considerado a ação por interesse a lei natural do homem. 
Entretanto, o motivo moral assenta-se no respeito à lei moral [...] O imperativo, nesta sociedade de indivíduos 
isolados, se acha na impossibilidade de realizar-se com pleno sentido. Por isso, a mudança desta sociedade é sua 
consequência necessária. Com ela deveria também desaparecer exatamente aquele indivíduo para o qual está 
voltado o imperativo e cuja formação parece ser o seu único objetivo” (HORKHEIMER, 2008, p. 62 e 67). 
119 “O plano moral que Kant desenhou por conta de sua filosofia prática, implica a liberdade como necessidade, 
exigência da razão por ser um direito natural originário (KANT, 2004, p. 44-45), de outro modo, a liberdade não 
é só um direito inato, porém exigência social para a realização de um plano moral” (TROTTA, 2016 p.228-229). 
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O pensamento ético-político kantiano está muito longe de ser vulgar e justifica-se, do 

ponto de vista filosófico, por operar uma síntese dos esforços da filosofia moderna em 

responder às perplexidades da transição feudalismo-capitalismo, absolutismo-liberalismo, 

obscurantismo-iluminismo, crendice-razão etc., contudo, ao que nos parece, ele enseja leituras 

individualistas, embora não pareça, sobre a natureza humana e, em decorrência dessa visão, o 

descolamento entre política e moral, esta da felicidade e a sociabilidade humana como um fim 

não-político, mas um plano da inteligência da natureza. Assim, a moral kantiana, fincada nos 

juízos sintéticos a priori, parece ser, no primeiro momento, universal por basear-se na razão 

pura independente do empírico e não submetida aos fins imediatos da existência, mas exalta o 

descompromisso político por imaginar que possa haver um dever suprassensível que 

determine as ações humanas. Por outra, a ética kantiana considera que a dignidade humana 

repousa sobre a racionalidade120 e esquece que o desenvolvimento dessa razão depende da 

política como arranjos institucionais que facultem ao cidadão desenvolver suas 

potencialidades porque o humano é racional em potência e isso está sobejamente provado 

pelos estudos de Jean Piaget (1980), que a inteligência humana desenvolve-se natural e 

socialmente, pois quanto mais o meio social que acolhe o indivíduo for complexo, mais a 

inteligência se desenvolverá. Nesse sentido, estamos com Aristóteles em relação da evidência 

de a política ser o fim-meio à vida boa por ter como escopo nossas possíveis perfectibilidades.  

Para Ursula Wolf, a justiça distributiva tem duas percepções por parte de Aristóteles, 

a individual tratada na Ética e a citadina estudada nas relações políticas (2010, p. 106), 

contudo, entendemos que em ambas perspectivas o filósofo deseja dizer que a virtude é o 

ponto axial quanto à distinção que a Cidade proporciona ao indivíduo, e isso está bem dito 

quando Aristóteles não nega que, de todas as formas de governo, a politeia é aquela que 

expressa a excelência porque tem nas virtudes o esteio das relações citadinas, visto que uma 

“cidade é formada não somente com vistas a assegurar a vida, mas para assegurar uma vida 

                                                 
120 “Pois coisa alguma tem outro valor senão aquele que a lei lhe confere. A própria legislação, porém, que 
determina todo o valor, tem que ter exactamente por isso uma dignidade, quer dizer um valor incondicional, 
incomparável, cuja avaliação, que qualquer ser racional sobre ele faça, só a palavra respeito pode exprimir 
convenientemente. Autonomia é pois o fundamento da dignidade da natureza humana e de toda a natureza 
racional” (KANT, 2007, p.  79). ** 
** “Para Kant, cujo uso do termo dignidade foi uma das primeiras evocações influentes dessa ideia, o que pede 
respeito é nosso status de agentes racionais, capazes de dirigir a própria vida por meio de princípios” (TAYLOR, 
2014, 253). 
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melhor” (Pol.1280a,30), e esta vai além das alianças militares e dos tratados comerciais, 

(Idem,34). Portanto, se o fim da Cidade é a vida melhor, as: 

Instituições são o meio que leva àquele objetivo final. Uma cidade é uma 
comunidade de clãs e povoados para uma vida perfeita e independente, e esta 
em nossa opinião é a maneira feliz e nobilitante de viver. A comunidade 
política, então, deve existir para a prática de ações nobilitantes, e não 
somente para a convivência. Portanto, aqueles que mais contribuem para a 
existência de tal comunidade desempenham nela um papel mais importante 
que o daqueles cuja liberdade e nobreza de nascimento é a mesma, ou até 
maior, mas lhes são inferiores em qualidades políticas, ou que o daqueles, 
cujas riquezas são maiores, mas cujos méritos são menores. Nossa exposição 
evidencia que todos os adeptos, das diferentes formas de governo falam 
somente de uma parte do princípio da justiça (Pol.1280b,36). 121 

Aristóteles desacredita que os regimes democráticos e oligarcas atendam às Cidades 

em suas expectativas e exigências porquanto são parcialmente oriundos de grupos políticos e 

não veem a Cidade como uma totalidade articulada em proveito dos cidadãos. Dessa forma, 

alguns e muitos não representam a Cidade, mas o conjunto dos cidadãos deveria expressar a 

justiça por meio das virtudes, porém, para isso, a educação consistiria em uma obrigação da 

Cidade para com os cidadãos, instruindo-os da melhor maneira possível, de forma que os 

feitos de cada um possam ser compartilhados por todos como síntese dos esforços pessoais e 

coletivos, portanto o mérito como justiça distributiva. Não nos esqueçamos de que a amizade, 

para Aristóteles, não se restringe à mera relação de dois ou mais indivíduos, porém à formação 

de pequenos grupos ligados entre si como cadeias de transmissão até empolgar a polis, uma 

relação social típica de ideais com preocupações mútuas. Nesse caso, Aristóteles chega a dizer 

que a amizade prescinde da justiça por ser algo vital na relação social.     

Todavia, a justiça distributiva do ponto de vista político não prescinde da “arte ética” 

de produzir ações virtuosas porque, em última instância, ela define moralmente o político no 

                                                 
121 “Assim, a vontade de justiça que se desenvolveu na vida comunitária da polis converteu-se numa nova força 
formadora do Homem, análoga ao ideal cavaleiresco do valor guerreiro nos primeiros estágios da cultura 
aristocrática [...] No novo Estado, jurídico e legal, nascido de graves lutas intestinas pela constituição, este tipo 
espartano, puramente guerreiro, não podia valer como única e universal realização do homem político [...] Não 
foi apenas o seu lugar que mudou no domínio total da arete. A valentia perante o inimigo até o ponto de dar a 
vida pela pátria é uma exigência imposta aos cidadãos pela lei, e a sua violação acarreta penas graves. Mas não 
passa de uma exigência entre outras. O homem justo, no sentido concreto que desde então esta palavra adquiriu 
no pensamento grego, aquele que obedece à lei e se regula pelas disposições dela, também cumpre na guerra o 
seu dever. O ideal antigo e livre da arete heroica dos heróis homéricos converte-se em rigoroso dever para com o 
Estado, ao qual todos os cidadãos sem exceção estão submetidos” (JAEGER, 1995, p. 138). ** 
** Essa passagem do cidadão-guerreiro para o cidadão-equânime não significa dizer que este suprime aquele, 
pelo contrário, o cidadão-equânime incorpora o espírito guerreiro ao complexo de virtudes que o novo tipo de 
cidadão exige, nesse caso, ser justo é maximizar todas as virtudes para o bem da polis.  
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seu ofício de produzir boa governança e, nesse caso, o homem público deve ter em vista que o 

“ bem em política é a justiça, ou seja, o interesse comum; todos os homens pensam por isso, que a 

justiça é uma espécie de igualdade (Pol.1282b,15). Por outro lado, a igualdade em se tratando de 

justiça distributiva não se calca na proporção aritmética própria da dimensão das relações pessoais, 

mas na forma geométrica das proporções em que o mérito se vincula ao ofício, à arte, à técnica do 

cidadão como devoção à Cidade por meio de préstimos. Completando, para Aristóteles: 

Entre tocadores de flauta igualmente hábeis na sua arte, não seriam, de 
preferência, os bem-nascidos a ser dotados de flautas, pois não é o mais bem-
nascido que toca melhor; a quem desempenhar melhor o seu trabalho, deve 
ser dado o melhor instrumento. Se ainda assim não ficou claro o que 
referimos, mais evidente ficará se insistirmos neste ponto. Se um tocador de 
flauta se destaca na sua arte, mas é inferior em bom nascimento e beleza; e 
mesmo que qualquer destas qualidades (i.e., bom nascimento e beleza) sejam 
um bem superior ao da arte da flauta; e mesmo que tais qualidades superem a 
arte da flauta numa proporção superior à que o melhor tocador de flauta 
supera os seus companheiros de arte; não obstante, é a ele que deveremos dar 
as melhores flautas. Mas se fosse como acabamos de dizer, a superioridade 
de riqueza e o bom nascimento deveriam contribuir para o desempenho dessa 
função, mas o facto é que não contribuem (Pol.1282b,30). 
 

Aristóteles enfatiza que a virtude, inicialmente arte de bem executar um ofício virou 

qualidade moral, é critério de distinção quanto à justa distribuição de honras, bens, cargos etc. 

porque, nesse caso, está a raiz do mérito. No entanto, estas considerações do estagirita 

oferecem muitos problemas no que concerne aos dias de hoje em que a democracia deixou de 

ser forma de governo ou regime político para transformar-se em modus operandi, um estilo de 

vida, valor a ser perseguido; e que a imagem do mérito se associa aos privilégios do bom 

nascimento e das melhores condições materiais de vida. Mas sendo a virtude arte do bom 

desempenho, o mérito, nesse caso, consiste na ideia de que a melhor flauta deva ser entregue 

ao flautista e, em última instância, ao melhor flautista, não obstante pareça contrassenso se 

tomarmos nossa democracia como parâmetro para pensarmos o sistema constitucional do 

filósofo.  

O mérito, para Aristóteles, não se circunscreve ao simples merecimento como um 

lugar ocupado no jogo das classes sociais, mas uma conquista do cidadão quando as 

instituições políticas tais como justiça e educação são distribuídas, por exemplo, aos cidadãos 
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de forma inteligente e na consecução do bem comum, por mais que essa expressão talvez não 

diga nada em nossos dias.122 Busquemos, então a origem do mérito entre os gregos. 

Dado que o herói da ‘sociedade homérica’ é, em primeiro lugar, figura ligada 
a um status, ou de uma aristocracia régia e militar, sua exemplaridade não 
vale evidentemente para todos, no sentido de que a emulação é concedida 
somente aos seus semelhantes por status; se é extensiva também a outros, 
essa sua universalização pode assumir somente a forma de princípio de 
exclusão e submissão (VEGETTI, 2014, p. 33).  
 

O herói123 do mundo homérico é antes de tudo um chefe, em primeiro lugar um 

comandante de sua casa – oikos-οἶκος – sobre a qual exerce “soberania ilimitada”, não estando 

submetido a nenhuma autoridade externa ou mesmo aos elementos coercitivos do conjunto 

social, tendo, por outro lado, a segurança da legitimidade sobre seu clã porque exerce sua 

qualidade de guerreiro para intimidar os que, do lado de fora da casa, desejam lhe retirar o 

mando. Para exemplificar isso, tomemos o caso de Ulisses que, por não retornar em tempo a 

Ítaca, depois da guerra contra os troianos, teve a sua casa e sua esposa cobiçadas por senhores 

de outras casas, tudo em virtude da ausência do déspota.  

Nesse caso, a “sociedade homérica” só reconhece uma virtude no herói, seu poder de 

luta manifesto na habilidade com as armas e, decorrente disso, sua capacidade de fazer com 

que seus liderados morressem por ele. Mas um herói não precisa demonstrar sua virilidade 

somente quando seu domínio é ameaçado. Consideremos o exemplo de Aquiles e outros 

heróis, luta ao lado dos seus iguais-rivais em heroísmo, pois um herói não cria fama ao lutar 

contra um desigual, um inferior; isso não lhe trará honra, feito, memória, mas desonra. “O 

herói não pode escolher os valores pelos quais luta. Ele representa o valor, mais ainda, é o 

                                                 
122 “Estas ponderações preparam antecipadamente a resposta a uma questão difícil, de que se ocupam algumas 
pessoas (elas perguntam se o legislador, desejando produzir as leis mais corretas, deve legislar com vistas a 
beneficiar os melhores ou os mais numerosos), nos casos em que se configura a situação mencionada no fim do 
parágrafo anterior. A expressão “corretas’ deve ser entendida no sentido de equitativas, e significa corretas em 
relação ao interesse de toda a cidade e ao bem-estar dos cidadãos; cidadão, de um modo geral, é uma pessoa 
que participa das funções de governo e é governado, embora ele seja diferente segundo cada forma de governo; 
em relação à melhor forma, cidadão é uma pessoa dotada de capacidade e vontade de ser governada e governar 
com vistas a uma vida conforme ao mérito de cada um” (Pol.1283b,34). 
123 “Esta ‘bela morte’, kalòs tháneros, para Ihe dar o nome com que a designam as orações fúnebres atenienses, 
faz aparecer, à maneira de um revelador, na pessoa do guerreiro caído na batalha, a eminente qualidade de anèr 
agathós, homem valoroso, homem devotado. Para quem pagou com sua vida a recusa da desonra no combate, da 
vergonhosa covardia, ela assegura um renome indefectível. A bela morte também é a morte gloriosa, eukleès  
thanatós. Ela eleva o guerreiro desaparecido ao estado de glória por toda a duração dos tempos vindouros; e o 
fulgor dessa celebridade, kléos, que adere doravante a seu nome e à sua pessoa, representa o termo último da 
honra, seu extremo ápice, a areté realizada. Graças à bela morte, a excelência, areté [...] Ela se realiza de vez e 
para sempre no feito que põe fim à vida do herói” (VERNANT, 1978, p. 31-32). 
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valor e a essa condição o vincula às expectativas dos seus súditos dos seus pares, que formam 

a consciência que ele tem de si mesmo” (VEGETTI, 2014, p. 35).  

Nessas condições, o herói é bom em si e para si, tal qual Nietzsche descreve muito 

bem no início de sua Genealogia da moral.124 Todo herói é um agáthon-αγάθων, aquele que, 

sendo bom, desfruta da honra em ser como ele é, senhor de si e pouco se importa com o 

destino e com as opiniões dos não-agathon, muito embora deseje também ser reconhecido 

pelo seu par em moralidade guerreira. Assim, todo herói é um ser “capaz de” a todo momento 

porque dele se espera toda força reputável fora e dentro do oikos já que nisso consiste sua 

arete, virtude. A virtude do agathon nem de longe se parece com a do político, homem da 

cidade, urbano, enquanto aquele vive das asperezas do campo e, por vezes, da solidão, por isso 

são barbudos e cabeludos na representação do selvagem capaz de sobrepor-se aos rivais e 

adversários. Mas não podemos esquecer que a virtude heroica, aristocrática, não é abandonada 

pelo político, mas transformada a partir de novas exigências citadinas: da casa à Cidade.  

A honra125 de um herói também pode advir de suas habilidades em discursar no 

conselho de iguais-rivais porque também é um feito que demonstra outra qualidade de força, a 

força da persuasão. Nesse caso, se desfruta da honra na forma de admiração e inveja, duas 

disposições emocionais que parecem excluir-se pela ambivalência, mas retornam ao herói 

como mérito e, por isso, ele merece ter o status que tem no seu ambiente. A fama – kleos-

κλέος – é obtida como patrimônio de si, é a condição de sua honra – time -que faz com que ele 

saboreie o prazer do reconhecimento. Assim, outra virtude é exigida do agathon: o 

                                                 
124 Vide “Primeira Dissertação” do livro Genealogia da moral, 1998, pp. 17-46, de Friedrich Nietzsche. 
125 “O conceito de honra na sociedade da qual Aristóteles era porta-voz [...] A honra do indivíduo era o que lhe 
era devido, bem como a seus parentes e a sua família porque tinham seu devido lugar na ordem social. Desonrar 
alguém é deixar de reconhecer o que lhe é devido” (MACINTYRE, 2001, p. 201). 
** “Na prova de honra, para quem adota a perspectiva cavaleiresca própria de Aquiles, é a vida mesma que é a 
cada vez apostada na competição. E como com esta aposta a derrota significa que se perde tudo de uma vez e 
para sempre, que se perde a própria existência, o sucesso deve render também um valor que, sendo de outra 
ordem, não é mensurável pela alma das distinções e homenagens comuns. A lógica da honra heroica é a do tudo 
ou nada; ela vale fora e acima das hierarquias de posição” (VERNANT, 1978, p. 36). ** 
** A honra do guerreiro é guerra com vitória, para o político é a busca da equanimidade nas relações sociais.   
** “Eram sutis as distinções entre a aquisição honrosa e o ganho do comerciante. Os heróis tinham em si uma 
veia de camponeses e, com ela, um amor camponês pelos seus bens, um espírito de cálculo interesseiro, com uma 
ponta de mesquinhez na maneira de acumular, de medir e de avaliar. Porém, os heróis eram mais que camponeses 
e podiam dar tão soberbamente como tomavam e eram capazes de colocar a honra acima de todas as riquezas 
materiais. O mesmo Aquiles que recordava a Agamemnon que «nada me moveu contra os belicosos Troianos, 
porque deles nunca recebi dano, nem jamais me arrebataram bois ou cavalos» ” (FINLEY, 1965, p. 116). ** 
** A psicologia da honra é o feito, a realização que eterniza o herói em sua casa e em sua comunidade na 
memória dos tempos, ao passo que o feito do político é a realização da justiça como equidade: justiça da 
proporção.   
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reconhecimento das virtudes de outro agathon como força vital, por isso são iguais-rivais, 

Aquiles é um igual-rival de Agamenon como o é igual-inimigo de Heitor. Logo, “a afirmação 

de si requer então a negação do outro, a destruição daquela time que faz dele – que poderia 

fazer dele – um próprio par, onde a dinâmica da virtude não permite situações de igualdade” 

(VEGETTI, 2014, p. 37).  

Honra, mérito, virtude, fama etc. expressam valores aristocráticos de merecimento 

por conta do lugar que o herói desfruta em sua casa e/ou para além dela, valores estes que os 

oligarcas pretendem comprar com seus dinheiros e suas terras, ou são radicalmente 

transformados pelos democratas que não inventam, mas os trazem para si como condição 

existencial a fundar um regime político a partir da liberdade e da igualdade; valores 

idealizados em princípios a reger todos os cidadãos “não-virtuosos” e não-ricos: a maioria da 

Cidade.  

No entanto, segundo Aristóteles, “a superioridade de riqueza e o bom nascimento 

deveriam contribuir para o desempenho dessa função, mas o facto é que não contribuem” 

(Pol.1282b,30) porque as melhores flautas devem ser dadas não somente aos flautistas, mas 

aos melhores nesta arte em razão do telos, fim, ou seja, se tudo o que existe tem um fim e esse 

objetivo visa à virtude como perfeição, a arete dos flautistas é tocar muito bem a flauta porque 

para isso ela foi feita. Destarte, o estagirita opera um giro de muitos graus na ideia de justo 

distributivo porque, segundo ele, os virtuosos devem ocupar as magistraturas pelo simples fato 

de que são virtuosos, e serão os melhores na condução dos negócios da Cidade. Essa 

virtuosidade como condição do mérito Aristóteles toma de Platão ao mesmo tempo que a 

inverte, não para ser uma especificidade do rei-filósofo, mas condição de todo cidadão que 

tem talentos desenvolvidos por meio de hábitos educados, uma vez que, para o filósofo, a 

educação colabora na perfectibilidade do caráter humano, pois ele não acreditava, tal qual 

Kant, que um tolo pudesse ser virtuoso. Entretanto, segundo observações do filósofo irlandês:  

A justiça distributiva consiste na aplicação de um princípio de merecimento a 
uma variedade de situações. Mas os princípios de merecimento só têm 
aplicações em contextos que satisfaçam duas condições. Deve haver algum 
projeto comum para a realização de cujos objetivos os que são considerados 
mais merecedores contribuíram mais do que os que são considerados menos 
merecedores; e deve haver uma visão comum de como tais contribuições 
devem ser medidas e como as recompensas devem ser classificadas 
(MACINTYRE, 1991, p. 121). 
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Nesse caso, haveria necessidade de arranjos políticos que pudessem estabelecer justos 

critérios de distribuições de honras, cargos e riquezas ao modo da repartição equitativa, isso 

porque, em se tratando de justiça, a igualdade deve ser compreendida como um sistema de 

equidades, pois, se alguém contribuir com mais, pode obter mais merecimento em proporção 

ao seu esforço, então as medidas podem e devem ser razoáveis quanto à classificação das 

recompensas meritórias. Assim, os cidadãos, segundo MacIntyre, devem elaborar um pacto 

prevendo as diversas situações em que a Cidade agiria conforme a distribuição por justo meio, 

concordando com a ideia aristotélica de que a política é arquiteta dos princípios jurídicos.   

Mas a ideia de justiça distributiva pensada por Aristóteles tem que passar pela 

consideração de como e em que circunstâncias o mérito deve conduzir a recompensa que 

expresse justiça, equidade, e, por isso, a Cidade só poderá agir justamente se o acordo tiver a 

assinatura de todos, não se esquecendo de que a Cidade é um palco de múltiplas colaborações 

em que os mesmos cidadãos ainda são iguais-rivais por conta da herança dos tempos heroicos. 

Partindo dessas observações, constatamos primeiro que EN e Política, 126 separadas ou 

ligadas como complementariedade, somente são propositivas porque operam muitas críticas 

refutadoras e assimiladoras do ethos grego quanto aos costumes e ao sistema de valores que o 

sustentam, e as saídas propostas por Aristóteles são impregnadas desses valores, pois, sendo 

um grego, seu projeto ético-político é grego e a saída não poderia ser não-grega, a começar 

pelo justo meio que domina a mente grega pela ideia de proporção existente na própria 

arquitetura grega, por exemplo. Assim, conforme MacIntyre (1991, p. 133): 

A justiça é uma questão daquilo que é equitativo, isto é, tò isón, o igual. A 
igualdade da justiça consiste em casos semelhantes serem tratados de forma 
semelhante e em diferenças proporcionais de mérito serem tratadas de acordo 
com essa proporção. Desse modo, uma distribuição é justa, se e somente se 
preserva entre dois casos, onde os receptores são desiguais em mérito. 
 

Possa ser que sim, contudo as críticas-propositivas por parte de Aristóteles em sala de 

aula, aos seus alunos, têm distância homérica em face da realidade de cada cidade grega por 

motivos que vão desde a tradição posta pelos costumes às impossibilidades de ordem prática 

geralmente não pensada pela logicidade quanto ao político. Aliás, a logicidade de uma teoria, 

                                                 
126 “Nenhuma filosofia vive da pura razão. É apenas a forma conceitual e sublimada da cultura e da civilização, 
tais como se desenrolam na história. Em qualquer dos casos, isto é verdadeiro para a filosofia de Platão e a de 
Aristóteles. Não podem ser compreendidas sem a cultura grega, nem a cultura grega sem elas. O fenômeno 
histórico aqui mencionado, pelo qual a filosofia do séc. IV a.C. aceita a ética e o ideal humano da polis antiga, 
tem uma analogia perfeita na época do nascimento da cultura da polis” (JAEGER, 1995, p. 140).  
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por mais bem organizada que seja, não resiste às imponderabilidades dos quotidianos repletos 

de desejos, interesses e outras contingências espetaculares. Para tanto, o platônico estagirita 

socorre-se da ideia de educação como instituição política que viabilizaria virtuosidade como 

campo necessário ao projeto de Cidade não ideal, porém possível na linha do razoável, pois, 

para Aristóteles, “ser virtuoso127 é um pré-requisito para tal racionalidade” (Idem, p. 122). 

Nesse caso, o ethos é mais convincente do que o logos não por relação de importância 

ou epistêmica, mas porque naquele reside o centro das decisões das relações citadinas para não 

dizer humanas já que as crenças são muito mais profundas que um determinado plano lógico, 

até porque elas já estão postas como tradição por meio dos costumes. Mas como Aristóteles é 

uma mescla de reformador político com reformado social, cremos que essa dosagem ajudou a 

separar o imaginável do possível, por isso suas utopias não foram tão acirradas quanto às de 

Platão, pois, para o estagirita, a natureza estava no bios-fhysis e não no logos-poesis. Assim 

sendo, conforme Aubenque, “se a prudência é a virtude intelectual que permite a cada vez 

definir a norma, o equânime deverá possuir no mais alto grau a virtude da prudência peara 

aplicá-la em seu domínio próprio, o da justiça distributiva dos bens” (2008, p. 76). 

Acreditamos que agora podemos aliar justo distributivo à equidade de maneira mais 

consistente devido ao jogo das proporções que ambos manipulam por conta de suas naturezas 

e da elasticidade que produzem na realidade jurídica. Pensar a justiça distributiva dissociada 

da equidade presta um desserviço à reflexão sobre a justiça em sua totalidade porque ela, a da 

distribuição justa, tem a finalidade de operar caso a caso. Diante disso, o discernimento na 

linha do prudencial torna o cidadão ciente da relação logos-ethos e o conduz à reflexão de que 

os costumes são valorosos somente porque deles nascem o sentimento de justiça que a razão 

procura reinterpretar como um tecelão na trama das linhas de sua tela por meio dos muitos 

pontos que desenha: arte de estreitar os espaços sem suprimi-los, mas com o propósito de 

torná-los proporcionais entre si. Assim, concordando com as observações de Berti, e tomamos 

dele a noção de que “entre as duas formas de justiça examinadas por Aristóteles, apenas a 

                                                 
127 “Não é mais o homem de bem que tem os olhos fixos nas Ideias, somos nós que fixamos os olhos no homem 
de bem. Sobre esse ponto, Aristóteles parece retomar, para além do intelectualismo de Sócrates e de Platão, 
algum ideal arcaico do herói, o qual impõe menos por seu saber do que por suas funções ou, simplesmente, seu 
‘zelo’. Em Aristóteles, não é casual que a personagem que serve de critérios seja frequentemente designada pelo 
vocábulo σπoυδαϊoς. A palavra evoca inicialmente a ideia de zelo, de ardor no combate, e posteriormente 
simplesmente a ideia de atividade séria: o spoudaios [homem maduro embora não-filósofo] é o homem que 
inspira confiança por seus trabalhos, aquele com quem nos sentimos em segurança, aquele que se leva a sério” 
(AUBENQUE,2008,p.77). 
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primeira, justiça distributiva, presta atenção aos indivíduos e às suas diferenças, 

considerando, sobretudo o mérito que eles têm” (2014, p. 89).    

Dessa perspectiva, realmente, o justo distributivo na configuração dada por 

Aristóteles ressalta os indivíduos e suas diferenças pelo mérito que seria uma construção de 

cada um no universo das relações sociais, ao passo que a justiça corretiva, mais uma vez, não 

se atém às qualidades dos indivíduos porque todos são iguais aritmeticamente, mas aos delitos 

porque visa ao ressarcimento e não à distribuição: a justiça distributiva atribui, a corretiva 

pune, restaura.  

Mas, se pensarmos que a Cidade é um empreendimento de cidadãos que buscam nela 

viver por diversos motivos, é interessante pensar que o justo distributivo é adequado por ser 

ela uma espécie de sociedade em que um empreendimento é posto por todos em comum, mas 

que exige regras para estabelecer ganhos em virtude do investimento de cada um dos 

membros. Como exemplo, acompanhemos a leitura que D.S. Hutchinson elabora: 

Tome o valor do que um homem contribuiu para um empreendimento 
comum e o valor do benefício que ele tira dele; se essa razão for a mesma 
que a razão para outros contribuintes, então ele tem uma quota igual. O caso 
mais importante de um empreendimento comum é a própria sociedade, e um 
mérito da análise de Aristóteles é o de que ela explica a luta entre democratas 
e oligarcas como uma disputa sobre justiça (2009, p. 288).   
 

De fato, a premissa da qual Hutchinson parte está correta não só sob o ponto de vista 

da sociedade como empreendimento e das análises que Aristóteles constrói para compreender 

as disputas entre democratas e oligarcas. Mas também, por outro lado, precisa ser dito que 

Aristóteles estreita suas observações a partir do melhor da tradição do ethos grego destacando 

o lugar que cada um ocupa em razão do mérito conquistado no problemático jogo das relações 

sociais, obtendo, portanto, a dignidade política como reconhecimento. Mas esse 

reconhecimento mesmo tendo origem no épico mundo homérico, não mais consubstancia o de 

Aristóteles porque, desde Sócrates, a virtude teve um giro que ensejou ao estagirita pensar em 

uma Cidade de cidadãos virtuosos do ponto de vista moral e intelectual que pudessem erigir 

uma condição social de bem-estar aos que nela vivem. 

Mas o merecimento que a justiça distributiva aristotélica permite especular também 

pode ser vista na qualidade das pessoas enquanto, por exemplo, a condição física de duas 

mulheres. Tomemos o caso das passageiras do metrô. Uma mulher de vinte anos tem que 

pagar o bilhete para adentrar a estação e tomar o carro, sendo que seu assento não está 
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garantido, pois só se sentará caso haja disponibilidade de uma poltrona. Por outro lado, no 

caso de uma mulher de setenta anos, além de ela ter o direito à gratuidade do bilhete, no 

interior dos vagões existe uma quantidade de assentos destinados às mulheres de sua condição 

biológica para sentar-se porque tal idade não oferece a mesma resistência física que a mulher 

de vinte anos dispõe. Nesse caso, houve um conjunto de proporções que nos levar a crer que a 

justiça distributiva de Aristóteles na sua integralidade pode nos servir de reflexão, não nos 

esquecendo, porém, das temporalidades referentes aos textos, mesmo dos pensadores gigantes.   

Segundo Charles Taylor, “com a passagem da honra à dignidade,128 veio uma 

política do universalismo que enfatizou a igual dignidade de todos os cidadãos, política cujo 

conteúdo tem sido a equalização de direitos e privilégios. O que deve ser evitado a todo custo 

é a existência de cidadãos de primeira e de segunda classes” (2014, p.250). Talvez possa 

parecer que esta citação esteja fora do contexto fornecido pelo exemplo acima, mas conforme 

nosso entendimento, as sociedades modernas influenciadas pelas teses do Iluminismo – 

contexto em que se destaca o pensamento ético-político de Kant - 129e, derivados das luzes o 

liberalismo e o socialismo, a honra cedeu lugar à dignidade como merecimento porque todos 

os homens são iguais em dignidade por serem racionais, logo o reconhecimento é dado tanto 

pelo Estado quanto pelos cidadãos. Assim, justiça distributiva aristotélica é revitalizada 

porque nossa sociedade conhece a liberdade embora despreze o seu fundamento que é a 

igualdade.  

Mas o espírito da igualdade não se baseia no um por um como em muitos casos se 

exige, mas nas proporções estabelecidas pela política como arte de buscar soluções em vista 

do bem comum ou da maximização das oportunidades iguais para os cidadãos. Não somos 

                                                 
128 “Podemos distinguir duas mudanças que, juntas, tornaram inevitável a preocupação moderna com a identidade 
e o reconhecimento. A primeira é o colapso das hierarquias sociais, que costumavam ser a base da honra. 
Emprego honra no sentido do ancien régime, em que ela está intrinsecamente ligada a desigualdades [...] Opõe-se 
a essa noção de honra à noção moderna de dignidade, agora usada num sentido universalista e igualitário que nos 
permite falar da “dignidade [inerente] dos seres humanos” ou de dignidade do cidadão. A premissa de base aqui é 
de que todos partilham dela. É óbvio que esse conceito de dignidade é o único compatível com uma sociedade 
democrática, sendo inevitável que o antigo conceito de honra fosse sobrepujado. Mas também significou que as 
formas de reconhecimento igual têm sido essenciais à cultura democrática” (TAYLOR, 2014, p. 242-243).  
129 “[...] Que a simples dignidade do homem considerado como natureza racional, sem qualquer outro fim ou 
vantagem, a atingir por meio dela, portanto que o respeito por uma mera ideia, deva servir, no entanto, de regra 
imprescindível da vontade, e que precisamente nesta independência da máxima em face de todos os motivos 
desta ordem consista a sua sublimidade e torne todo o sujeito racional digno de ser um membro legislador no 
reino dos fins” (KANT, 2007, p. 83). ** 
** Embora Kant use a racionalidade humana como premissa à dignidade da pessoa, hoje, filósofos como Peter 
Singer, criticam essa ideia porque desconsidera a vida dos animais e, assim, justifica o sofrimento imposto a eles. 
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ingênuos, já dissemos antes que Aristóteles parece estranho ao nosso mundo democrático, 

porém um tanto familiar porque sua visão ético-política propõe a virtude como condição do 

mérito, da honra, do reconhecimento, da dignidade, da possibilidade de os talentos serem 

honrados distintamente sem se constituírem em privilégios, elementos danosos e corrosivos 

das sociedades como a nossa cuja corrupção dos agentes públicos tem peculiaridades. 

Mediante esse problema cabe uma digressão que consideramos oportuna.  

Segundo o Dicionário Houaiss da língua portuguesa, o termo ‘corrupção' vem do 

latim corruptĭo, ōnis que significa deterioração exemplificado nos seguintes casos: “1. 

deterioração, decomposição física de algo; putrefação; 2.modificação, adulteração das 

características originais de algo; 3. Derivação: sentido figurado, depravação de hábitos, 

costumes etc.; devassidão; 4. ato ou efeito de subornar uma ou mais pessoas em causa 

própria ou alheia, ger. com oferecimento de dinheiro; suborno; 5. uso de meios ilegais para 

apropriar-se de informações privilegiadas, em benefício próprio.”  

Todas essas acepções cabem para nosso intento, mas fiquemos com as de números 2, 

3, 4, sobretudo esta última. Quando um agente público estabelece tratativas com indivíduos da 

iniciativa privada em que o propósito é obter diversas vantagens ilícitas, inclusive pecuniárias, 

em detrimento de sua função pública, este descaso para com o serviço público prejudica o 

erário público e, por fim, ignora as necessidades dos que se servem dos serviços públicos, 

expressando total desprezo por pessoas e valores, além de não se identificar com elas por se 

considerar superior a elas, logo desigual em relação ao conjunto dos cidadãos. Dessa forma, 

todo ato de corrupção há um desapreço pela moralidade que sustenta os valores da 

administração pública.  

Nesse caso, pouco importa se a justiça distributiva tenha ou não por fim corrigir os 

erros do sistema em igualar os que estão ou são desiguais por diversas razões, talvez entendam 

que tanto o Estado como a riqueza produzida pela sociedade sejam de propriedades deles. 

Oligarcas, não reconhecem nos outros valores e muito menos os respeitam em suas condições 

existenciais, olvidando as conquistas maturadas pelos liberais e socialistas preocupados com 

arranjos políticos inteligentes em que a justiça tenha papel de protagonista na equação de 

conflitos inerentes às relações sociais. Logo, os atos de corrupção consistem, 

aristotelicamente, na desmedida por caracterizar-se como excesso contrário ao justo meio, 
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uma desproporção que configura ato injusto ao lado de outros elementos ilegítimos que são 

ilegalidade e iniquidade   

 

5.3. Crítica ao justo distributivo aristotélico 

Grande erro de alguns estudiosos do pensamento filosófico é fazer críticas aos 

sistemas de filosofias descoladas de suas bases reais e objetivas sobre o momento histórico 

que foram elaborados, os aspectos culturais, o sistema econômico, a conjuntura política e as 

condições concretas de vida do filósofo que está sendo criticado. Esse erro é deveras visível 

naqueles que costumam pensar que filosofam quando, em verdade, apenas tecem comentários 

sobre sistemas filosóficos. Por isso, muitas análises patinam em resenhas sem ousar 

compreender, por exemplo, por que Aristóteles é datado em alguns aspectos e, por outras, é 

substanciosa base reflexiva como no caso de nossas investigações quanto ao justo distributivo. 

Parece estar claro que o conceito de justiça proposto por Aristóteles esteja conforme 

nosso tempo, embora sua abordagem quanto ao justo distributivo necessite de esclarecimentos 

para não cairmos em anacronismos de duplicidade histórica,130 ou seja, nem o filósofo quis 

dizer no seu tempo o que imaginamos hoje e nem devemos transpor, a partir de hoje, o que 

queríamos que ele tivesse dito em sua própria época. Os anacronismos têm suas seduções 

movidas por uma paixão a um filósofo ou por utopismo como forma de crítica aos tempos 

modernos.   

No entanto, se a justiça distributiva, segundo Aristóteles, em Política, para alguns, 

visa somente à distribuição dos cargos públicos, para outros, de acordo com EN, propõe, de 

certa forma, uma distribuição para além dos cargos públicos, mesmo que de forma abstrata e 

imprecisa. Nosso entendimento é de que ambas as críticas estão incorretas e isoladas; nesse 

caso, ler os livros em conjunto nos ajudará no melhor entendimento de como o estagirita 

compreendia o justo distributivo. Claro que a perspectiva de Aristóteles difere da nossa por 

                                                 
130 Anacronismo: “erro de cronologia que geralmente consiste em atribuir a uma época ou a um personagem 
ideias e sentimentos que são de outra época” Dicionário Houaiss da língua portuguesa.  
** “É que desejamos, desde logo, patentear nossa preocupação de evitar o anacronismo subjacente a expressões 
como ‘Brasil Colónia’, ‘período colonial da história do Brasil’ etc. Pois não podemos fazer a história desse 
período como se os protagonistas que a viveram soubessem que a Colónia iria se constituir, no século XIX, num 
Estado nacional. Nesse sentido, se procuramos reconstituir as manifestações da intimidade articuladas num 
quadro mais geral, a definição, ou melhor, o recorte desse quadro não pode ser “Brasil”, e sim a colonização 16 
moderna em geral, situando-se a colonização portuguesa no Novo Mundo dentro desse contexto” (NOVAIS, 
1997, p.17). 
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razões mais que óbvias, contudo, não se pode olvidar o impulso dado pelo filósofo na 

construção do melhor conceito desse tipo de justiça.  

Uma crítica consistente ao ideário de justiça distributiva aristotélica alega que o 

filósofo defende o mérito e a honra como condições de merecimento; a honra em razão do 

status, o mérito devido à virtuosidade do cidadão. Logo, segundo tais observações, houve, por 

parte de Aristóteles, uma sintonia com o ethos grego e nele ficou preso seu esforço de pensar 

um justo distributivo à parte dos costumes da velha aristocracia guerreira. De nossa parte, 

cremos que tal observação procede parcialmente porque o estagirita defende uma ideia de 

mérito associado à ação virtuosa, como no caso dos flautistas que, segundo ele, teriam 

preferência na distribuição das flautas porque são exímios tocadores deste instrumento. 

Quanto à relação entre justiça distributiva e o status, posição do cidadão, esta não procede 

porque, no que se refere à honra, Aristóteles entende que é uma retribuição da Cidade àquele 

que se destacou por um feito em benefício dela, quanto ao interesse do bem comum.131 

Se por status entende-se que cidadão é homem adulto com posse suficiente para não 

depender dos ofícios “econômicos”, além de não ser escravo, mulher e meteco, cremos que 

esse status é excludente, embora essa exclusão não seja privilégio de Aristóteles e muito 

menos do mundo helênico, mas de um universo maior que perdurou por mais de dois mil anos. 

Outra crítica é feita por Samuel Fleischacker no livro Uma breve história da justiça 

distributiva:  

Mesmo quando ele examina, em A política II.5, as propostas de Platão de 
uma propriedade comunal dos bens materiais, ele sequer menciona a 
possibilidade de que a justiça pudesse exigir (ou proibir) uma redistribuição 
de bens pelo Estado [...] nem ocorreu a Aristóteles negar, que todos os seres 
humanos merecem uma parcela igual de bens materiais – que merecem de 
fato qualquer parcela que seja desses bens (2006, p. 31). 
 

                                                 
131 "Vivemos sob uma forma de governo que não se baseia nas instituições de nossos vizinhos"; ao contrário, 
servimos de modelo a alguns ao invés de imitar outros. Seu nome, como tudo depende não de poucos, mas da 
maioria, é democracia. Nela, enquanto no tocante às leis, todos são iguais para a solução de suas divergências 
privadas, quando se trata de escolher (se é preciso distinguir em qualquer setor), não é o fato de pertencer a uma 
classe, mas o mérito, que dá acesso aos postos mais honrosos; inversamente, a pobreza não é razão para que 
alguém, sendo capaz de prestar serviços à cidade, seja impedido de fazê-lo pela obscuridade de sua condição [...] 
Ao mesmo tempo em que evitamos ofender os outros em nosso convívio privado, em nossa vida pública nos 
afastamos da ilegalidade principalmente por causa de um temor reverente, pois somos submissos às autoridades e 
às leis, especialmente àquelas promulgadas para socorrer os oprimidos e às que, embora não escritas, trazem aos 
transgressores uma desonra visível a todos” (TUCÍDIDES, 2.37.1). Grifos nosso. ** 
**O sentido de lei evoca a ideia de necessariamente válido, portanto um sistema universalmente importante. 
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Embora seja fato que tal proposta feita por Platão tenha sido refutada por Aristóteles, 

não significa dizer que a justiça distributiva pensada pelo estagirita não tenha contemplado a 

relação entre Cidade e cidadão, até porque esta preocupação é central na teoria ético-política 

dele, e esta relação tem importância fulcral para estabelecer os fundamentos de outra relação, a 

do cidadão-cidadão sob regras da justiça equitativa. Em outra perspectiva, a preocupação 

central da política entre os gregos não visava somente ao problema das propriedades enquanto 

um dado econômico, mas na quadra das instituições políticas que determinariam o aspecto das 

relações comerciais etc. Em certa medida, porém, deve-se ter em vista que a história registra 

que a busca pelos direitos nem sempre redundou em um abrir de portas a partir de medidas 

consensuais, às vezes o uso da violência virou o único instrumento possível. Nesse sentido, 

Marx, contrariando historicamente o Manifesto comunista, observa em O capital que a luta de 

classes entre os atenienses se dá na relação entre devedor e credor,132 que, diante de batalhas 

intestinas, geraram legislações asfixiantes até que Sólon, no século VI a.C., com suas leis e 

novas instituições políticas, pacificou razoavelmente Atenas e acabou com escravização de 

atenienses. 

Embora o problema da distribuição da propriedade na Grécia antiga não seja um tema 

diretamente ligado a nossa tese, aceitamos a provocação de Fleischacker ao mencionar que ele 

não foi tratado pelo justo distributivo aristotélico adequadamente, devido a não ser uma 

preocupação central da administração da Cidade à época. Ousamos, contudo, salientar que 

Fleischacker está equivocado, pois uma coisa é a suposta omissão do justo distributivo do 

estagirita quanto a ignorar o problema, outra é a omissão da Cidade, visto que a questão da 
                                                 
132 “Assim, por exemplo, a luta de classe no mundo antigo apresenta-se principalmente sob a forma de uma luta 
entre credor e devedor e termina em Roma com a decadência do devedor plebeu, que é substituído pelo escravo” 
(MARX, 1996, p. 255).  
** “Depois de Sólon, não voltamos mais a encontrar nem rendeiros sujeitos ao foro, nem ‘a terra escrava’, e o 
direito de propriedade parece já acessível à posse de todos. Grande transformação, cujo autor só pode ter sido 
Sólon. Se atendermos as palavras de Plutarco, Sólon nada fez que mitigar a legislação sobre as dívidas, tirando ao 
credor o direito de escravizar o devedor” (COULANGES, 2004, p. 299). 
** “Muitos pequenos agricultores, não podendo satisfazer as suas contas, tinham, em primeiro lugar, hipotecado 
as terras aos ricos nobres e, depois, como eram incapazes de satisfazerem as dívidas, eram reduzidos por eles à 
escravatura e até vendidos para o estrangeiro. Pedia-se, por toda parte, o cancelamento das dívidas, a libertação 
dos que tinham caído na escravatura e a redistribuição da terra. Os descontentes desse tempo impressionaram 
fortemente um Ateniense, mercador, homem viajado, misto de filósofo e de estadista e um notável poeta. Era 
Sólon” (KITTO, 1988, p. 165).  
** Sólon é considerado um dos setes sábio gregos, isso já na Antiguidade Clássica, não somente pelos dotes 
poéticos e intelectuais, mas por sua sagacidade enquanto político-legislador. As reformas de Sólon põem fim às 
lutas de classes que culminaram com adoção da escravidão por dívida na legislatura de Drácon. É certo dizer que 
Sólon estabilizou o sistema político e proibiu que atenienses escravizassem outros atenienses por qualquer 
motivo.  
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propriedade da terra e sua distribuição ser o grande calcanhar de Aquiles ontem e hoje, sem 

precisar explicar que Aristóteles não era um “democrático” e muito acreditava na eficácia da 

propriedade comunal total. Vejamos um exemplo de justo distributivo, para o filósofo:  

Concedeu-se, portanto, à multidão abundância de sustento, conforme 
Aristides havia proposto; acontecia, de facto, que o rendimento de tributos, 
de impostos e dos aliados permitia alimentar mais de vinte mil homens [...] 
para além destes, quando mais tarde se retornou a guerra, havia dois mil e 
quinhentos hoplitas [...] os órfãos e os guardas das prisões. Na verdade, todas 
estas pessoas eram mantidas à custa de dinheiros públicos (Ath. Pol.  24,3): 
 

Portanto, quem sustenta que a Cidade não tinha preocupação central com a questão da 

propriedade erra por muitos motivos, mas somente dois destacamos: primeiro, era necessário, 

aos cidadãos, sobretudo aos mais pobres, alguma condição de vida; segundo, porque esta 

mesma condição de vida poria um contrapeso nas tensões sociais entre os que tinham alguma 

condição e os que viviam obscuramente. Na mesma passagem de Constituição de Atenas 24.3, 

Aristóteles relata que muitos “funcionários” ligados à Cidade eram sustentados pelo “erário 

público” por diversos motivos.133 Segundo Aristóteles: 

O regime actual, aperfeiçoado por costumes e regulado por leis justas seria 
muito superior porque ofereceria as vantagens de ambos, quero dizer, as 
vantagens da propriedade comum e as da propriedade privada. Com efeito, a 
propriedade deve ser, até certo ponto, comum, mas de um modo geral 
privada. Assim a separação dos interesses não conduzirá a reclamações 
recíprocas e alcançará melhores resultados, porque cada um se dedicará ao 
que lhe é próprio; por outro lado, e segundo o provérbio, a virtude fará que, 
quanto ao uso da propriedade, “os bens dos amigos sejam comuns” 
(Pol.1263a,21).134 
 

Na passagem acima, o estagirita apela a sua equação do justo meio para formular a 

ideia segunda qual a Cidade deve contemplar, ao mesmo tempo, as propriedades comum e 

privada quanto aos três clássicos tipos de uso e gozo dos bens móveis, imóveis e semoventes, 

levando em consideração que “a separação dos interesses não conduzirá a reclamações 

recíprocas e alcançará melhores resultados, porque cada um se dedicará ao que lhe é 

                                                 
133 “Um facto notável é que não existem referências ao pagamento por toda a gama dos serviços e funções 
públicas em qualquer cidade grega (ou romana) a não ser Atenas, nem nenhuma outra cidade activou uma armada 
comparável à ateniense durante tantas décadas. Não é menos notável o facto de Atenas se ter visto livre de 
conflitos civis durante cerca de dois séculos, à parte dois incidentes durante a Guerra do Peloponeso; livre mesmo 
do tradicional prenúncio de guerra civil, as exigências de cancelamento das dívidas e de redistribuição de terras. 
Não tenho dúvidas de que a razão primeira era a larga distribuição de fundos públicos; a segunda que o império 
estava por trás do sistema financeiro” (FINLEY, 1986, p. 237). 
134 Aristóteles defendia um regime misto de propriedades entre pública e privada, uma espécie de mediania. 
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próprio”  (Ibidem). Essa adequação entre propriedades comunal e privada deriva de sua crítica 

às concepções de propriedade existente na República de Platão, destacando, contudo, que “é 

claramente preferível que a propriedade seja privada, mas que a sua utilização seja comum; 

cabe ao legislador definir o modo específico de conseguir isso” (Pol.1263a,37), porque 

assenta-se no prazer de utilizar seus bens em proveito dos amigos, companheiros e 

estrangeiros sem estar preso ao egoísmo (Pol.1263b,5). 

Aristóteles ainda critica a concepção de unidade platônica que consiste em pensar 

uma unidade absoluta entre casa e Cidade ao não separar as esferas,135 visto que esta se refere 

à justiça política entre os iguais, e aquela está no âmbito privado em que o cidadão, senhor – 

despótes-δεσπότης -, exerce poder sobre os que nela abitam. Ao contrário de Platão, o filósofo 

entende que “a cidade é uma pluralidade, que deve ser convertida em comunidade e unidade 

através da educação” (Pol.1263b,35), portanto uma cidade não seria uma unidade entre coisas 

ou cidadãos idênticos entre si, entretanto de uma unidade sob pluralidade de cidadãos entre si. 

Mas a justiça distributiva aristotélica encontrava coro na legislação grega em geral, e na de 

Atenas muito particularmente. Inclusive David Ross, contrário a Fleischacker, diz que: 

A teoria da justiça distributiva soa um tanto estranha aos nossos ouvidos. Não 
estamos habituados a considerar o Estado como um distribuidor de riquezas 
entre os cidadãos. Pensamos nele, mas como um distribuidor de fardo sob a 
forma de impostos. No entanto, na Grécia, o cidadão considerava-se, tal 
como foi dito, mais como um acionista do Estado que como um contribuinte, 
e a propriedade pública, por exemplo, a terra de uma nova colônia, foi 
frequentemente dividida entre eles, enquanto a assistência pública aos 
necessitados também era reconhecida (1987, p. 216). 136 

                                                 
135 A unidade presente no sistema filosófico de Platão é derivada da forte influência matemática. Esta influência 
perpassa o conjunto dos filósofos que precederam Platão, uma constante na história da filosofia. Aliás, essa ideia 
dominou a filosofia porque a matemática sempre buscou a exatidão e a unidade pelo algoritmo. É bem verdade, 
porém, que a Cidade platônica tem um bem nuclear e primordial: a justiça. 
136 “Dentre os cidadãos, nove homens deverão ser eleitos como inspetores, em nome do povo, para descobrirem 
se algum indivíduo ocupou a parte das terras públicas que antes estavam sendo ocupadas pelos frígios, sem o 
pagamento de impostos[...] Os eleitos devem prestar juramento a Ártemis de que encontrarão todo aquele que 
estiver ocupando as terras públicas, de acordo com o decreto, e que lhes aplicarão uma multa de acordo com o 
valor destas, de maneira correta e justa, segundo seu parecer. E quando aqueles que tiverem sido eleitos 
aplicarem uma multa, os indivíduos deverão pagá-la à polis, caso contrário deverão ser expulsos das terras [...] Se 
alguém objetar, alegando que comprou (a terra) ou a tomou como proprietário da polis, deverá haver um 
julgamento (diadikasía) e, se ficar provado que não tem a posse legal da terra, deverá pagar a multa agravada em 
cinquenta por cento [...] Um total de onze cidadãos constituirá o corpo de juízes, eleitos pelo povo entre aqueles 
que não têm a posse de nenhuma terra pública. Dos onze, três deverão ser designados para atuar como 
advogados. E os juízes e os advogados deverão jurar por Ártemis, de acordo com a lei. E os magistrados deverão 
mandar inscrever em uma estela o decreto e as multas a serem pagas  com relação aos terrenos, e esta deverá ser 
erigida no santuário de Apolo Pítio. Os magistrados deverão gastar o dinheiro em templos públicos e naquilo que 
a polis precisar” (ARNAOUTOGLOU, Leis da Grécia antiga, p.124.). ** 
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Nesse e em muitos outros aspectos, Aristóteles sempre pensa justiça distributiva do 

ponto de vista do justo meio, da analogia – αναλογία – como proporção e correspondência 

geométricas com o intuito de não favorecer mais e nem desfavorecer os que dela necessitam, 

logo cremos que Fleischacker se equivoca tanto em relação a Aristóteles quanto às Cidades 

gregas na matéria da justiça distributiva, no que tange ao fato de que o cidadão obtém algum 

benefício da Cidade porque assim tensões e conflitos são mitigados e equacionados para evitar 

revoltas armadas e autodestruição da Cidade. Em Esparta, por exemplo: 

Todos utilizam os escravos uns dos outros, praticamente como se fossem 
seus, e o mesmo fazem com os cavalos e os cães; e se necessitam de alguma 
coisa durante uma viagem, servem-se das provisões das terras por onde vão 
passando. É claramente preferível que a propriedade seja privada, mas que a 
sua utilização seja comum (Pol.1263a,21). 
 

Por outro aspecto, estamos de acordo que a justiça distributiva, para Aristóteles, por 

diversas razões, expressa muitos valores gregos ao mesmo tempo que critica aqueles que vão 

de encontro a sua forma de conceber os critérios de distribuição pautados sobre o thelos da 

atividade, a natureza da coisa e o mérito como recompensa, constituindo, assim, o 

merecimento, portanto, muito diferente das marcações de kritêriom existentes nas 

constituições que ele analisa no livro III de  Política como oligarquia e democracia,137 por 

exemplo. Também concordamos que a justiça distributiva contemporânea difere das muitas 

formas de concebê-la ao logo da história, e, nesse caso, o livro de Fleischacker é importante 

por nos apresentar um conjunto de teorias interpretativas deste tipo de justiça, além de dados 

significativos sobre o problema.  

                                                                                                                                                         
** “A lei se desvela na antiga vida ateniense à medida que se distancia e se especializa diante de outras tantas 
‘regras’ [...]  Se a Νόκνο (Lei) aparece atrelada ao fenômeno político, outra força vem contribuir, que é a difusão 
da escrita, outrora restrita ao campo religioso e as mais das vezes pictórico. Por isso, as λόκνη (normas) se 
tornam a chave indispensável para fixar a emancipação política, e evitar a tradição da velha monarquia ateniense 
e seus resquícios autoritários. A própria condição da δεκνθξαηία (democracia), e sua forma primitiva da 
igualdade, que subsumia ricos e pobres a um mesmo denominador, não poderia ter se fundado senão na escritura 
política das leis. Escritas, tornam-se também o próprio instrumento da política. Por isso, inúmeros λνκνζήηεο 
(legisladores) aparecem, e iniciam o seu processo de construir a πόιηο (cidade) ” (BORGES, 2011, p. 99).  
137 Ao longo das críticas que Aristóteles elaborou em Política sobre as constituições oligárquicas e democráticas, 
sobressai a síntese que procura fazer do que há de melhor nessas constituições com o propósito de elaborar a sua 
constituição nos livros III em diante da obra citada. Depreendemos disso que Aristóteles, igual ao seu mestre, 
elaborou uma obra analítica, crítica e propositiva, muito própria dos gregos. A ciência política, ao contrário da 
filosofia política, perde a oportunidade propositiva em nome da amostragem e analítica científicas. 
Compartilhamos da opinião que os pensadores não devem ficar restritos aos aspectos analíticos em descuido do 
demais aspectos.  



96 

Muitas críticas podem e devem ser feitas à justiça distributiva aristotélica, entretanto 

o que nos importa, no cálculo desta pesquisa, é repensá-la com o propósito de refletir na 

questão do mérito, isto é, a concepção de que o critério, o metro da justiça distributiva no 

pensamento de Rui Barbosa parece não honrar o conjunto daqueles que, de fato, contribuem 

para a riqueza da sociedade brasileira. Nesse sentido, falamos do conjunto dos trabalhadores 

que, conforme a perspectiva jusdistributivista ruiana ainda ecoar nas formulações jurídico-

políticas brasileiras, não foi incorporada nos orçamentos das três esferas da administração 

pública brasileira.   

À primeira vista, pode-se imaginar que o presente texto é tendencioso por expressar 

não uma explicação científica da realidade, todavia, somente uma interpretação ideológica, ou 

uma construção subjetivista que não seria capaz de resistir a investidas críticas 

consubstanciadas pelo corte epistêmico da falseabilidade popperiana. Respeitamos quem 

partilha deste modo de pensar, contudo estamos instruídos no conceito de mérito posto por 

Aristóteles em que a política, a partir dos conflitos sobre questões dos modus de realidades, é 

capaz de reinventar novos significados de igualdade no sentido de não atender a maioria 

simplesmente, porém, mais do que isso, contemplar proporcionalmente aos que contribuem 

efetivamente para a riqueza da sociedade brasileira e que de longe não participam da esfera 

dos iguais materialmente. 

Outra crítica importante à ideia de justo distributivo aristotélico parte de Thomas 

Hobbes no seu livro Do cidadão. Nele o grande filósofo inglês primeiro explica e distingue os 

justos equitativo e distributivo, depois tece algumas críticas conforme seu projeto de situar o 

estagirita no mundo antigo porque dele o mundo moderno não precisa. Nesse caso, Hobbes 

pergunta apreensivo sobre a relação entre justo distributivo e justiça: “mas o que tem isso tudo 

a ver com a justiça? ” (1998, p. 57). Continua Hobbes: 

Pois, se eu vender os meus bens ao mais alto preço que por eles possa obter, 
não estarei causando injúria ao comprador, que os quis e a mim solicitou; e 
da mesma forma, se eu dividir o que é meu e der mais àquele que merece 
menos, desde que dê aos demais tanto quanto havia contratado dar-lhes, não 
estarei sendo injusto com nenhum deles (Ibidem). 
 

Nestas observações de Hobbes, só encontramos sarcasmo e nenhuma crítica ao justo 

distributivo porque Aristóteles não cogitou dessas hipóteses nele, mas em outro tipo de justiça 

que é a das reciprocidades nas relações comerciais existentes nos livros V de EN e I de a 
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Política, além de passagens em Os econômicos. Entretanto, por que consideramos a citação 

acima um conjunto de sarcasmos? Porque Hobbes, sendo um gigante do pensamento 

ocidental, sabe muito bem o sentido de justo distributivo proposto por Aristóteles que não o 

inventa, mas apenas o sistematiza teoricamente ao tomar a realidade deste justo nas estruturas 

políticas das cidades gregas. O que Hobbes critica, subliminarmente, são as considerações de 

Aristóteles sobre a questão dos juros, preços e trocas serem justos ou não, o que, para o 

pensador inglês, torna-se uma forma de anacronismo em face das novas concepções de 

relações de trocas em que a maximização do lucro é inversamente proporcional a minimização 

dos custos enquanto investimentos. Nesse caso, como Marx acentuou muito bem, Hobbes 

(1996, p. 99) é um grande economista por perceber muito bem novas práticas de comércio, 

negócios e quiçá novas estruturas do novo modelo produtivo que se anuncia. Mas Hobbes não 

para por aí nas críticas ao filósofo invocando, inclusive, Nosso Senhor: (Idem, p. 57-58). 

Verdade esta que é confirmada pelo verbo de Nosso Salvador, que é Deus, no 
Evangelho. Por conseguinte, a distinção que aparece não é de justiça, mas de 
igualdade. Contudo, talvez não se possa negar que a justiça é uma certa 
igualdade, desde que esta consista estritamente no que se segue: que, como 
por natureza somos todos iguais, ninguém deve arrogar-se mais direito do 
que concede a outrem, a menos que o tenha obtido de maneira justa, através 
de contrato E basta isso quanto ao que devíamos dizer contra esta distinção 
de duas justiças, embora seja ela atualmente acolhida por quase todos, para 
que ninguém pense que injúria seja outra coisa que a quebra da confiança ou 
o descumprimento de um contrato, assim como acima os definimos.  
 

Na continuidade entre as passagens, Hobbes torna-se mais claro e agora parece 

centrar suas finas observações no problema da relação entre justiça e igualdade. Todos nós 

sabemos que o matemático inglês entende por justiça a condição de respeito aos pactos 

firmados não só entre os homens, como também na relação entre súdito e soberano em que 

este recebe toda lealdade possível daquele enquanto esfera da soberania do Estado. Contudo, a 

citação in fini tem algo que parece consubstanciar o pensamento político moderno na 

passagem do contratualismo ao liberalismo quanto a valores como liberdade, igualdade, 

justiça e contratação etc.; vejamos: “que, como por natureza somos todos iguais, ninguém 

deve arrogar-se mais direito do que concede a outrem, a menos que o tenha obtido de 

maneira justa, através de contrato.” 

Há aqui um giro significativo provocado por Hobbes, ou seja, a substituição do pacto 

proveniente da política pelo pacto firmado com base na natureza. Nesse caso, o filósofo inglês 
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toma natureza como algo necessário que estabelece valores sobre os quais se deve erigir o 

Estado e suas estruturas a garantir vida, propriedade, contrato, produção, prosperidade etc. Por 

outro lado, Hobbes não pode tomar relações individuais como sinônimo ou fundamento das 

relações entre Estado e cidadãos, porque essa ideia de que todos devam receber igual 

consideração por parte do Estado não pode ser confundida com igual mérito conforme não ao 

status, mas à função que ocupa na ordem político-econômica. A igualdade absoluta esconde a 

desigualdade absoluta e, em muitos casos, a relativa. Logo, a igual consideração por parte do 

Estado em favor do cidadão enquanto obrigação jurídica é uma conquista que não pode 

ofuscar o problema de como distribuir bens que a sociedade produz para os cidadãos e como 

distingui-los por conta do processo produtivo. Eis a questão desta pesquisa (MARX, 2012, pp. 

28-34). 

Outra consistente crítica ao justo distributivo aristotélico parte de Hans Kelsen no seu 

livro O que é justiça?. O grande jurista austríaco dedica um capítulo intitulado A doutrina da 

justiça de Aristóteles para fazer muitas observações, das quais destacamos a relação que ele 

faz entre o bem ético – a felicidade como atividade do cidadão na polis (2001, p.113) – e o 

bem metafísico – o fim para o qual se faz cada ação é o bem, o bem em cada caso particular 

e, em geral, o bem supremo em toda a natureza (Idem, p. 112) -, embora ressalte que o 

estagirita, ao ter separado o conhecimento teorético do prático, também fez a distinção dos 

bens ao ter isolado o bem metafísico na esfera do transcendente porque Deus, motor imóvel, 

basta a si mesmo, ao passo que os cidadãos dependem uns dos outros (Ibidem).  

Um dos equívocos de Kelsen, ao lado de outros, é imputar à filosofia moral ou ética 

aristotélica a incapacidade de resolver o problema da relação infelicidade-virtuosidade com 

felicidade-vício (Idem, p. 113). Na verdade, a ética aristotélica, longe de ser código de 

condutas, é longa investigação sobre conceitos como virtude, felicidade, justiça, amizade, 

deliberação, inteligência prática etc. que podem servir, reflexivamente, enquanto conjunto de 

princípios na tomada de decisões por parte do cidadão situado na Cidade, cujas regras de 

comportamento já estão dadas pelos costumes e pelas leis. A Ética é um conjunto de 

princípios que ajuda o polites – πολίτης/cidadão – a se tornar político – politikós-πολιτικός – 

cujo papel é efetivamente administrar o bem comum ou a coisa pública.138 Logo, a ética 

                                                 
138 “El dominio de la ética es para él la acción humana, que forma parte de los fenómenos, los cuales pueden 
producirse también de otra manera; la finalidad de la ética no es el conocimiento de la virtud, sino educación para 
formar un hombre valioso; metódicamente se tiene que partir de los hechos singulares y preguntar: Qué 
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aristotélica, em uma relação de potência e ato, é somente um saber reflexivo à medida que 

pode elaborar princípios para ajudar nas ações morais e não ditar um comportamento, bem 

contrária das éticas judaica e cristã que tanto influenciaram o pensamento ético de Kelsen. 

Mas a crítica kelseniana que nos interessa é aquela desferida ao justo distributivo aristotélico. 

Kelsen, ao descrever a justiça distributiva, assinala que ela se funda na proporção geométrica 

com algumas especificidades (Idem, p. 126):  

Se um direito ‘a’ é conferido a um indivíduo A, e um direito ‘b’ ao indivíduo 
B, a exigência da justiça distributiva é cumprida se a razão entre o valor ‘a’ e 
o valor ‘b’ for igual a razão entre o valor A pelo valor B. Se os indivíduos A 
e B são iguais, os direitos a serem conferidos a cada um serão iguais também. 
Contudo, não existem na natureza dois indivíduos que sejam realmente 
iguais, já que sempre há uma diferença quanto ao sexo, raça [...]. 

Aristóteles nunca disse que os indivíduos são iguais por natureza139 porque a natureza 

somente é uma medida absoluta para o pensamento contratualista e, nesse caso, estranho para 

o estagirita, nestes termos. Segundo Aristóteles, tanto na natureza como nas relações sociais as 

desigualdades estão postas e, se os homens desejam realizar o telos da vida política, os valores 

a serem instituídos e cultivados são liberdade e igualdade porquanto são substâncias da vida 

associativa; isso porque os homens não são apenas gregários, mas políticos, agentes de 

sistemas de alianças para a prática das ações nobilitantes a despertar e desenvolver as virtudes 

potenciais da alma. Nesse caso, Kelsen se equivoca ao não atinar para o fato de que os iguais 

não constituem porção que exclui os desiguais, pois esta relação iguais-desiguais não é fixada 

ad eternum, porém circunstancialmente. Retomemos o exemplo dos flautistas. Para 

Aristóteles, as flautas existem não somente para executar músicas, mas para a melhor 

execução possível da boa música, e os flautistas devem ser bons no que fazem porque nisso 

consiste o telos da flauta: ser tocada por bons flautistas para obter a melhor exibição para os 

ouvintes. Então, nesse caso, iguais são os flautistas e desiguais são os que não tocam flautas, 

portanto estes não merecem receber flautas da Cidade, a não ser que queiram aprender o ofício 

virtuoso do instrumento.  

                                                                                                                                                         
consideramos como bueno para nosotros por qué es bueno y por qué debemos hacer el Bien? Desde los escritos 
más tempranos hasta los más tardíos, su concepción ética fundamental no cambió” (DÜRING, 1990, p. 709). ** 
** Entendemos que o estudo sobre a Ética visa à reflexão sobre a moral que ajuda decidir quanto às ações morais. 
139 A ideia de natureza em Aristóteles não é a mesma posta pelos jusnaturalistas; enquanto estes defendem um 
direito com base na natureza humana racional, Aristóteles advoga como direito, universal, necessário para o bem 
da Cidade, e esse bem é sua segurança por meio de uma Constituição bem ordenada. 
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Kelsen toma Aristóteles por conservador e afirma que ele foi capaz de admitir a 

possibilidade de diversos tipos de justos distributivos a partir das constituições de cada 

Cidade, salientando que a fórmula abaixo não significa nada porque: (KELSEN, 2001, p. 126). 

Tanto uma ordem jurídica capitalista como uma ordem jurídica comunista 
são justas, e uma ordem que confere direitos políticos apenas a homens com 
determinada renda ou que pertencem a certa raça, ou que sejam de 
nascimento nobre, é tão justa quanto uma ordem jurídica que confere os 
mesmos direitos a todos [...] Qualquer privilégio é abrangido por essa 
fórmula.140 
 

Em Política, repetimos muitas vezes o dito de Aristóteles neste trabalho: são as 

constituições de cada Cidade que determinam os seus respectivos justos distributivos, sendo 

que, nos livros III a VIII, o filósofo sempre apresenta, quando possível, o seu modelo 

distributivista baseado na virtude enquanto a régua do mérito. Dessa forma, nosso filósofo 

trabalha o problema a partir de duas perspectivas, o juízo de fato e o juízo de valor; o juízo de 

fato quando descreve, e o de valor quando crítica, propõe um modelo e opina. Portanto, a 

distribuição deve basear-se na relação virtuosidade-exigida por parte da Cidade e virtuosidade-

efetiva realizada pelo cidadão, não olvidando ser a lei responsável pela equação do problema, 

por isso o direito é central no pensamento ético-político de Aristóteles como campo capaz de 

dizer o que cada um merece a partir do que a política definiu pelo contrato entre os cidadãos. 

Então, ética, política e direito são esferas distintas por conta das atribuições, porém não 

isoladas porquanto se completam na sistemática prática aristotélica, necessariamente.    

Por outro lado, uma observação pertinente por parte de Kelsen deve ser salientada: o 

papel do direito como centro estruturante do justo distributivo na Cidade bem organizada em 

que se estabilizaria o jogo das relações sociais, derivado daí uma sociedade em que cada um 

desempenharia seu papel por ser ciente de sua posição própria na sociedade. Mas o direito é 

algo mais na sistemática aristotélica, visto ser ele quem dirá a verdade no quotidiano da cidade 

em prol de uma harmônica ordem ético-política que busca a justiça como telos. Óbvio que 

cabe à política a palavra final porque, embora pareça duvidoso, Aristóteles não cometeu o 

equívoco dos contratualistas que, ancorados no jusnaturalismo, pensavam o contrato político a 

partir da natureza enquanto fonte do necessário e universalmente válido. Enfim, para nosso 

filósofo, o direito não funda a política, mas é esta que erigi e traça as determinações do direito, 
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capacitado para dirimir os conflitos e distribuir os bens para evitar contendas e desacordos 

irreconciliáveis.  

 

6. Considerações finais parciais 

Nossa sociedade não pode suportar a reflexão sobre o significo de política demarcado 

por Aristóteles porque estamos impregnados da ideia de que a felicidade passa pela 

idealização do indivíduo supostamente capaz de construí-la ao seu bel prazer sem se preocupar 

devidamente com a justiça em virtude da liberdade ser considerada o único bem essencial.141 

Claro que a liberdade é um bem essencial, bem que faz com que cada um viva em si sem 

existir no outro como realidade. Contudo, não há existência pessoal absoluta porque o outro 

faz parte do mundo em que vivemos, e nossas condições existenciais partem também das 

exigências dos que nos circundam, e, sendo assim, a liberdade tem por fundamento a 

igualdade que promove uma reflexão sobre o real sentido da vida política como necessidade 

do bios, porquanto a vida biológica não subsistiria sem o concurso dos outros como esfera 

política, sendo esta esfera necessária à correção de condições desiguais criadas pela natureza e 

perpetradas pelos privilégios construídos por  grupos ou classes que dominam a esfera 

político-econômica. 

Nesse sentido, não é a natureza142 e muito menos um contrato baseado nela, que 

deverá alicerçar uma sociedade justa, porém, segundo Aristóteles, o objetivo estabelecido pela 

política, e sendo o seu telos o bem comum constituído pelos cidadãos, o direito deve voltar-se, 

como extensão da política, a elaborar e interpretar as leis sempre a partir da equidade, deste 

princípio em que a justiça se manifesta na proporção entre os iguais. 

Não podemos ignorar, contudo, que os nossos tempos são outros e diferentes são os 

fundamentos que norteiam a política e o direito contemporâneos; nem muito menos olvidar 

                                                 
141 “A liberdade (a independência em relação ao arbítrio coercitivo de um outro), na medida em que possa 
coexistir com a liberdade de qualquer outro segundo uma lei universal, é esse direito único, originário, que cabe a 
todo homem em virtude de sua humanidade. E as seguintes competências já estão no princípio da  liberdade  inata  
e  dela  não  se  distinguem  realmente  (como  membros  da divisão  sob  um  conceito  superior  do  direito):  a  
igualdade  inata,  isto  é,  a independência que consiste em não ser obrigado por outrem senão àquelas coisas a  
que  também  reciprocamente  se  pode  obrigá-los;  por  conseguinte,  a  qualidade  do  homem  de  ser  seu  
próprio senhor  (sui  iuris);  de  igual  modo,  a qualidade de ser um homem íntegro (iusti)” (KANT,  2013, p. 43). 
142 O que dizemos acima é que a política é a matriz dos princípios devido ao fato que a as relações sociais criam 
os impasses que precisam ser deslindados racionalmente sempre objetivando a justiça como necessidade, e o 
direito, sem amesquinhá-lo consiste em um conjunto de princípio e regras que organizam as relações sociais.  
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que a educação dos cidadãos não pode mais basear-se em um ensino das virtudes porque cada 

um as pensa em sintonia com seus propósitos a partir da liberdade; tampouco esquecer que a 

educação dada pelo Estado seja somente de natureza científica, deixando às famílias o critério 

de educar seus filhos no plano moral, embora o poder público tenha obrigação de explicar as 

leis para criar uma moral pública de caráter objetivo e razoável. Porém, não pensar a justiça 

como virtude e apenas a tomar como procedimento a tornou pobre em seu conteúdo, 

resultando, assim, a negação da relação cidadão-lei-cidadão e a ênfase exclusiva à equação 

mercadorias-cidadão-mercadorias, sem investigar, ainda, se a lei posta como relação é justa, 

legítima etc. É urgente fazer as devidas distinções do justo distributivo pensado por Aristóteles 

e a herança deixada pelo pensamento de Rui Barbosa nesses tempos pelo revigoramento do 

laissez-faire. 

  Se a vida política consiste em viver virtuosamente em sociedade, e para isso ela 

existe para criar condições em que os cidadãos deem livre curso as suas potencialidades, logo 

não há hierarquia entre política e ética na sistemática aristotélica, mas unidade como síntese, 

sendo, muito embora, óbvio que em alguns momentos uma ou outra forma de saber 

prepondere, porém, de fato, ambas se irmanam na construção do melhor cidadão que dará o 

melhor político.  Nesse sentido, não concordamos com Marilena Chauí (2002, p. 462) que 

afirma ser a ética redutível à política quanto ao pensamento aristotélico. Nesse caso, sem 

desmerecer o ótimo trabalho da erudita brasileira, estamos ao lado de outra tradição que não 

enxerga superioridade da política sobre a ética, e sim relação de complementaridade, pois, sem 

a ética, como a política pode fazer arranjos institucionais cumprindo seu telos que é a 

materialização da justiça nas relações sociais?143 Esta pergunta necessária que busca 

compreender para esclarecer, encontra resposta se atualizarmos o pensamento Aristóteles por 

meio de  Michael Sandel em seu livro Justiça:  

                                                 
143 “Por que então Aristóteles crê que participar da política é, de certa forma, essencial para alcançar uma vida 
boa? Por que não podemos viver perfeitamente bem e de forma virtuosa sem política? A resposta está em nossa 
natureza. Só realizaremos plenamente nossa natureza como seres humanos se vivermos em uma pólis e 
participarmos da política. Aristóteles nos considera seres ‘criados para participar da associação política, em grau 
mais alto do que as abelhas ou outros animais gregários’. A razão que ele dá é a seguinte: a natureza não faz nada 
em vão, e os seres humanos, diferentemente dos outros animais, possuem a faculdade da linguagem. Outros 
animais podem produzir sons, e sons podem indicar prazer ou dor. Mas a linguagem, capacidade essencialmente 
humana, não registra apenas prazer e dor. Ela também expressa o que é justo ou injusto, distingue o certo do 
errado. Não captamos tais coisas silenciosamente para depois lhes atribuir palavras; a linguagem é o meio pelo 
qual discernimos e deliberamos sobre o bem” (SANDEL, 2012, p. 242-243). 
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Se a comunidade política existe para promover uma vida boa, quais são as 
implicações para a distribuição de cargos e honrarias? Tal como acontece com 
as flautas, acontece na política: Aristóteles parte do princípio do bem para 
determinar a maneira adequada de distribuí-lo. ‘Aqueles que mais contribuem 
para uma associação desse gênero’ são os que se destacam na virtude cívica, os 
que melhor deliberam sobre o bem comum. Aqueles que demonstram a maior 
excelência cívica — não os mais abastados, ou os mais numerosos, ou os mais 
bonitos — são os que merecem a maior parte do reconhecimento e da 
influência política (2012, p. 241 
 

Desta citação, desejamos destacar, com vista à conclusão deste capítulo que, muito 

embora a tradição tome Aristóteles por reformador político e Platão como reformador social, a 

começar por Ernest Cassirer no livro Mito do Estado,144 consideramos que nosso filósofo é um 

reformador sociopolítico como também ético-jurídico; este porque as leis devem ser justas e se 

basear no justo meio enquanto programa lógico-moral, ao passo que na dimensão sociopolítica 

o estagirita deseja reformar as instituições político-sociais quando enfatiza o valor da educação 

como mola propulsora dos laços integrativos da Cidade. Dessa forma, Aristóteles refletiu 

sobre o justo distributivo como hipótese razoável para resolver os problemas da distribuição 

na Cidade com base em procedimentos jurídicos, daí a necessidade do político, pois, tal qual 

um artífice experiente em sua arte, busca todos os elementos como “matéria que se preste ao 

seu trabalho (e a obra será tanto mais bela quanto mais a matéria for trabalhada com arte) ” 

(Pol. 1326a,1). 

Assim, compartilharmos com Sandel que aquele que demonstra excelência cívica — 

não o mais abastado, ou o mais numeroso, ou o mais bonito — é o que merece a maior parte 

do reconhecimento e da influência política na Cidade porque é o que mais contribui para uma 

associação desse gênero por se destacar na virtude cívica à medida que melhor delibera sobre 

o bem comum. Porém, como não temos a régua ética sobre a moral necessária ao convívio 

social, nos reportamos, objetivamente, à métrica do direito à vida política e à produção 

econômica para considerar que os trabalhadores não recebem o devido justo distributivo 

político e econômico porque não são considerados iguais ante às outras esferas da sociedade 

civil e, decorrente desse fato, não são da mesma forma vistos pelos que exercem funções nos 

quadros do Estado. 

Mas por que os trabalhadores merecem um quinhão maior na produção social de bens 

e serviços, e atenção especial à participação nas decisões políticas? Porque, “já que do capital 

                                                 
144 Leitura indispensável desta obra-prima para entender porque Aristóteles é um reformador total da sociedade.  
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e da riqueza é manancial o trabalho, ao trabalho cabe a primazia incontestável sobre a 

riqueza e o capital” (BARBOSA, 1999, p. 373). Portanto, sendo partidários tanto da igualdade 

material quanto da formal, partimos da ideia de que o centro jusdistributivista aristotélico, 

baseado na justiça como proporcionalidade, deve pender o pêndulo do direito aos que, por 

mérito, criam a massa da riqueza nacional e da qual não fazem parte porque não seus 

beneficiários.  

Parece, então, que este trabalho de conclusão de Doutorado em Direito, que deveria 

se circunscrever às preocupações e análises científicas, abre espaço às impressões ideológicas 

e, ao mesmo tempo, serve de palanque para exposição vulgares? Pelo contrário, esse não é o 

caso pelo simples fato de que, seguindo as trilhas do pensamento jurídico-político aristotélico 

concluímos, de forma provisória, que o justo distributivo dessa escola tem por fundamento 

dois princípios que sintetizam o mérito: a virtude cívica e a proporção equânime. Esta 

relaciona-se às circunstâncias das relações sociais, aos acidentes da existência dos cidadãos, às 

exigências do bem público, às diferenças biológicas etc., enquanto virtude cívica fica por 

conta do empenho e talento do cidadão, a perseguição do bem comum, os préstimos aos bens 

individuais e sociais.    

Nesse sentido, podemos dizer que o justo distributivo extraído do pensamento ruiano 

não contempla o mérito aristotélico (virtude cívica e proporção equânime) porque a igualdade 

baliza-se pela desigualdade dada pela natureza como bem, tendo em vista os talentos 

individuais consistirem a medida do sucesso ou do insucesso dos indivíduos e a sociedade não 

guarda em si a responsabilidade de buscar meios para os igualar em vista do bem comum. Ao 

contrário do pensamento ruiano, o sistema aristotélico parte da premissa que o bem da política 

é a justiça esta somente existe na medida em que as leis perseguem a igualdade como valor 

ético-político, meio pelo qual a sociedade não se desintegra no particularismo, no 

individualismo burguês que levando às últimas consequências parece ser o martírio de 

sociedades iguais a nossa. Por isso, antes de investigarmos o pensamento ruiano marcado pelo 

liberalismo e, por conseguinte, a justiça distributiva derivada desse sistema prático-teórico, 

resolvemos estudar, no capítulo seguinte, os elementos gerais da escola liberal para 

compreendermos a sistemática ruiana.  

Assim, sendo a virtude o campo da ética e as instituições sociopolíticas o objeto da 

política, o justo distributivo aristotélico só é possível em uma sociedade cujos valores estejam 
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ancorados na virtuosidade cívica em que o cidadão deseja mais doar energias que receber 

benefícios, além de tomar a Cidade esfera comunitária. Talvez o pensamento do filósofo não 

encontre eco em uma sociedade que se solidificou no individualismo.   

De outro modo, nem é nosso objetivo pretender que o sistema proposto por 

Aristóteles seja a régua mestra para sociedade brasileira de hoje, contudo, além deste capítulo 

se situar na esfera metodológica-epistemológica com a qual mais dialogamos, o tomamos 

enquanto campo crítico das relações sociais de hoje e da época em que Rui Barbosa pontuou 

como intelectual e político de proa, logo tomamos de Aristóteles que segue, a seu modo, os 

passos de Platão quanto ao papel do filósofo ser em suas investigações crítico, analítico e 

propositivo ao mesmo tempo. 

Portanto, o justo distributivo pensado pelo filósofo traz consigo muitos elementos que 

podem ser ferramentas para nossas reflexões sobre uma formação social que parece ter 

escolhido a competição no lugar da preocupação com o “nós”, com o sentido de todo e com a 

ideia de totalidade, visto que nela nos articulamos mesmo que ignoremos este dado da 

realidade. Por isso, Aristóteles é o pensador indicado para cotejar com as ideias de Rui, ator 

político também preocupado com a sociedade, mas a partir do elemento liberdade como pilar 

do liberalismo. 

Nesse caso, no próximo capitulo estudaremos alguns aspectos históricos, políticos e 

teóricos do pensamento liberal que palmilhou a trajetória de Rui, a despeito dele ter sido um 

eclético em virtude das muitas influências que brotaram de suas leituras e reflexões acerca dos 

problemas que povoaram seu espírito. E Rui, para alimentar esse espírito, tomou o liberalismo 

como escola teórica que pudesse fazer uma revolução necessária no Brasil de então, que era 

agropecuário, rural, analfabeto, escravocrata e de costas para o que ele julgava ser civilizado, 

embora nosso juízo seja de que Rui se ateve ao século XIX em que o liberalismo, pós 1848, 

tornou-se conservador e justificador dos sistemas implantados pelas burguesias europeias que 

conseguiram alijar, historicamente, as aristocracias do jogo político.     
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Capítulo II  

O pensamento liberal e suas implicações  
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1. Introdução 

Desde que perceberam a necessidade da vida em sociedade, ou tenham reconhecido a 

relevância da vida política, os seres humanos têm procurado incessantemente construir formas 

de organização coletiva em que, de certa maneira, poucos, muitos ou todos possam se sentir 

autores dos seus destinos e até construírem destinos mais ou menos compartilhados. Mesmo 

que tal busca fosse um desejo e/ou um impulso natural de afirmação da condição humana de 

associativismo, segundo Aristóteles, a história nos ensina que a maioria sempre esteve ausente 

dos processos decisórios quando o assunto tornou-se a Cidade. Até em uma formação social 

desenvolvida como Atenas, por exemplo, que marcadamente caracterizou-se por inventar um 

sistema governativo no qual os cidadãos pudessem expressar insatisfações e perspectivas 

distintas ou semelhantes em um debate sobre os negócios públicos da Cidade, esta amargou 

contínuas manobras por parte dos insatisfeitos em compartilhar o poder, assim a democracia 

ateniense se via às turras com os aristocratas ciosos de seus privilégios e oligarcas furiosos por 

ver seus interesses discutidos na Agora, debatidos pelos cidadãos atenienses na Ekklêsia. 

A experiência ateniense não foi suficiente para cravar no coração da história uma 

linha de continuidade que ensejasse a necessidade permanente de laços integrativos entre os 

cidadãos como conditio sine qua non da plena participação política. Talvez Platão tenha 

detectado o problema da derrocada de Atenas quando ponderou que Péricles e outros 

governantes não forjaram nos cidadãos tais valores por meio de processos pedagógicos e tão 

somente construíram prédios e fortificações (Górgias).145 Aristóteles, ao lado e contrário a 

Platão, compreendeu que instituições só são válidas quando afinadas culturalmente; por isso 

sua preocupação sempre esteve voltada para o problema da educação enquanto instrumento 

por meio do qual a Cidade constrói valores dirigidos para uma verdadeira vida em sociedade. 

Vale lembrar que Platão e Aristóteles foram os primeiros pensadores políticos a considerar 

educação como instituição permanente e eficaz na condução dos negócios públicos. A visão de 

uma educação obrigatória e aos cuidados do poder público foi uma sacada tão profunda que 

hoje os mais variados sistemas governativos adotam tal critério de formação cultural. E 

mesmo os liberais mais convictos do século XIX defenderam a educação obrigatória como 

instituição útil, porque, de uma forma ou de outra, garantiria a expansão do desenvolvimento 

                                                 
145 Nesse diálogo, Platão faz o elogio do político preocupado em transformar os cidadãos em pessoas melhores. 
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de ideias, sentimentos, emoções, negócios, investimentos econômicos e tudo o que esteja 

relacionado ao bem em sociedade.  

 Pensando bem, Platão e Aristóteles foram os fundadores da escola política que tem 

por premissa e critério permanente a necessidade de se levar em conta os interesses dos 

cidadãos e resguardá-los do abuso dos que ocupam o poder político da Cidade. Tal evidência 

está vincula-se à preocupação em atrelar Cidade à justiça, virtude à justiça, proporção à 

justiça, poder à justiça; critérios de submissão do poder público a um código moral-legal de 

limites e eficácia: a internalização da legalidade-legitimidade. Esses pensadores não concebem 

justiça senão a partir do critério de virtudes ético-políticas na condução dos negócios públicos; 

o Estado só pode ser compreendido na forma de um sistema legal em que os cidadãos 

conhecem fins e meios em função da participação nos negócios da Cidade. Nesse caso, 

acreditamos que Aristóteles preocupa-se exaustivamente com a concepção de que a lei deva 

nortear a Cidade que pretende uma estabilidade orgânica em que pese os muitos cidadãos e 

suas perspectivas distintas, pois, assim, o papel da política é essencial porque costura os 

tecidos sociais por meio das instituições jurídico-políticas e toma as leis como parâmetro, 

limite às exigências da vida citadina.  

Mediante ao exposto e sendo este capítulo destinado a examinar O pensamento 

liberal e suas implicações, compreendemos que um tal exame deva passar pelos seguintes 

problemas levados a termos nestes tópicos, a saber: 2. Histórico a partir da Revolução 

Puritana de 1640; 3. Elementos do pensamento liberal; 4. Constitucionalismo; 5. Igualdade: o 

elemento ético-político do pensamento liberal; 6. As ideias de justiça e do justo distributivo no 

pensamento liberal; 7. Considerações finais parciais, que têm por escopo não redesenhar o 

capítulo em tela, mas operar algumas reflexões e perplexidades próprias deste trabalho.   

No tópico 2, Histórico a partir da Revolução Puritana de 1640, partimos de um 

ponto histórico determinado, a Revolução Puritana dos anos de 1640, até a morte de Oliver 

Cromwel, em 1659. Escolhemos este referencial como partida por sua crucialidade política já 

que ele não é somente a causa de graves desdobramentos históricos como também foi o 

resultado de relevantes eventos anteriores. Trata-se de momento decisivo para os ingleses 

daqueles tempos que precisavam escolher um necessário caminho à superação dos muitos 

impasses que dominavam a cena em que os atores atuavam e demandavam uma teoria para 

justificar e orientar decisões. Estes acontecimentos ocorridos entre o período de 1640 a 1659 
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decidiram o futuro da Inglaterra e dos países limítrofes que, depois unidos sob diversas 

circunstancias, formaram a Grã-Bretanha e seu vasto império econômico que declinou com 

Segunda Guerra Mundial. 

Pelos autores que estudamos e sobre os acontecimentos históricos que analisamos, 

estamos convencidos de que a Guerra Civil de 1640 é a chave para compreender porque o 

pensamento liberal tem sua certidão de nascimento expedida pela tradição inglesa. Este dado é 

relevante porquanto nele estão as dimensões jurídicas, políticas, econômicas, morais, 

militares, religiosas, afetivas, interligadas numa cadeia que, unidas por diversas circunstâncias, 

explodiu a ponto de estabelecer uma guerra de todos contra todos, pois o que Hobbes supôs 

ser o imaginário estado de natureza apresentou-se como pura realidade, tendo a cabeça de 

Charles I rolado no cesto para espanto de muitos, sobretudo em situações de tragédias pessoais 

como atesta o fato de muitas mulheres terem abortado pelo impacto do horror de um rei ter 

sido decapitado. A Guerra Civil Inglesa derramou quantidade gigantesca de sangue que 

chegou ao ponto de ter isentado a Revolução Gloriosa de 1689 de cometer o mesmo 

morticínio, sendo, na verdade, um arranjo político tomando como pano de fundo os dramas de 

1640 a 1659. 

O pensamento liberal, em função disso, nasce da pena de John Locke por uma razão 

muito simples: de todos os autores que pululavam à época, a despeito das qualidades 

intelectuais de cada um deles, o autor de o Segundo tratado do governo civil teve a 

genialidade de perceber que aqueles individualistas que disputavam o domínio e o exercício 

do poder, por diversos motivos, não queriam entregar a um, a uns, a poucos ou a muitos a 

representação dos seus interesses, e o engenho lockeano foi elaborar a concepção de que a 

propriedade privada é a síntese da relação entre liberdade, posses, vida e prosperidades 

articuladas sob o ideário de igualdade entre os individualistas proprietários de terras e de 

negócios, o que justifica que todos esses senhores tenham voz na sociedade, cujo Parlamento 

tem o papel de locus da política na construção do direito enquanto elemento estabilizador do 

sistema de representação de interesses. 

Locke entoou a ode que os proprietários individualistas queriam ouvir: a ideia de que 

a propriedade é um direito natural, inato dos indivíduos e existe antes da ideia de Estado, 

sendo este erigido justamente para defendê-la dos irracionais que, ilegitimamente, tentam ou 

tentariam ser os proprietários. Nesse sentido, propriedade, vida, posses, bem-estar, liberdade e 
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igualdade foram elementos que forjaram o conjunto que deu origem a uma ordem jurídica que 

impôs uma experiência político-administrativa em que o indivíduo não seria mais olhado pelo 

poder com desconfiança, mas uma possível ordem liberal em que os indivíduos amarravam o 

poder aos ditames construídos pela lei. É a lei que autoriza os limites da autoridade e os 

agentes do Estado. Com Locke, nasce a melhor formulação sobre o que viria a ser o 

pensamento liberal.    

No tópico 3, cujo título é Introdução ao pensamento liberal, fizemos um apanhado 

dos conceitos, princípios e características que constituem o liberalismo como corrente teórica 

vital da história do Ocidente a partir da Europa e, especificamente, da Grã-Bretanha. Esta 

escola do pensamento político, que tem seus reflexos nos âmbitos do direito e da economia, 

nasceu com o propósito de municiar teoricamente os indivíduos interessados em destruir o 

Estado absolutista e, no lugar dele, erigir outra ordem jurídico-política que permitisse a 

expansão das potências e maximizassem os interesses dos homens de negócios, dos cientistas, 

dos religiosos e de todos os que sofrem diante dos únicos que são livres: o rei e seus aliados 

aristocratas.  

O liberalismo, nesse tópico, foi estudado como teoria construída não só de análise 

abstrata, mas também de embate político visto que seus adeptos, de forma direta ou indireta, 

tiveram atividades políticas. Tendo o liberalismo surgido das entranhas inglesas, o seu 

primeiro teórico mais importante, nesse caso John Locke, foi novamente revisitado, como será 

ao longo deste capítulo, porque lançou as bases do pensamento liberal ao ter refletido sobre 

problemas como o indivíduo, religião, representação e resistência políticas, liberdade, 

igualdade, direito, lei, poderes do Estado, valor e importância do trabalho, economia, tributos 

etc. Pelo fato de ter sido médico, os conhecimentos de medicina tiveram influência sobre o seu 

pensamento político porque, de forma biológica, descreveu o Estado e suas estruturas 

minuciosamente, sempre em vista de que a saída do estado de natureza levaria à adoção de 

medidas coercitivas contra os que desejam tomar as posses, a liberdade, o bem-estar e a vida 

dos individualistas proprietários. O liberalismo, assim, também é uma resposta prática aos 

muitos impasses à época. 

À primeira vista, o liberalismo parece nascer sob o princípio da liberdade em face das 

opressões exercidas pelo Absolutismo ao mesmo tempo que resguardava restos feudais que 

desprezam qualquer consideração aos indivíduos comuns por parte da velha aristocracia rural 
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que se transforma à medida que o capitalismo comercial toma conta da Grã-Bretanha. Porém, 

se tivermos o cuidado de estudar o Segundo tratado do governo civil de Locke sob perspectiva 

das lutas políticas daqueles tempos de 1640 a 1689, constataremos que a igualdade é o 

princípio chave porque dele deriva o direito de todos a buscar a felicidade como grande fim da 

existência. Assim, o liberalismo setecentista é uma teoria revolucionária ao ter em vista que o 

ser humano deve ser o centro das atividades do Estado cuja função consiste em proteger os 

direitos naturais, inerentes aos indivíduos, por isso, logicamente, Locke os coloca em uma 

condição pré-estatal, pré-jurídica como essencialidade da nova sociedade surgida do contrato 

político-social.      

No tópico quatro, cujo título é Constitucionalismo, procuramos abordar que houve 

uma relação necessária entre liberalismo e a teoria constitucional do Estado porque foram 

fenômenos históricos que combateram o mesmo problema. Qual? O poder do Estado ante os 

indivíduos. Nessa lógica, é correto afirmar que a teoria do poder constitucional não começa no 

período moderno, mas é nele que os impulsos são dados definitivamente porquanto as ideias 

liberais, foram o resultado de lutas político-econômicas ao mesmo tempo que consubstancia 

no plano teórico essas mesmas lutas que alimentam o pensamento constitucionalista quanto à 

ideia de o Estado representar, racionalmente, os interesses dos proprietários organizados. 

Portanto, o constitucionalismo é influenciado pelo pensamento liberal à medida que também 

oferece a ele investigações e reflexões importantes sobre um Estado necessário e 

estruturalmente organizado aos fins que a duas escolas teóricas sustentam. 

Por isso, trouxemos para nossas reflexões pensadores, além de Locke, Montesquieu e 

Madison, dentre outros. Vale não esquecer que o constitucionalismo é um construto teórico 

preocupado com a estruturação jurídica do Estado.  Dessa forma, ele assinala, no seu conjunto, 

que os elementos, as funções e as atribuições do Estado devem estar subordinados ao império 

da lei e aos princípios que organizam a vida jurídica, criando remédios jurídicos aos possíveis 

impasses nas relações socioeconômicas e nas da sociedade com o Estado. Observamos, ainda, 

que tanto o liberalismo quanto o constitucionalismo são escolas teóricas que se desenvolvem 

na Grã-Bretanha por haver ali a formação social mais avançada do ponto de vista das relações 

econômicas amadurecidas em função das relações de produção e das forças produtivas nesse 

processo, tanto que, sem anacronismos, a Revolução Industrial ocorrerá de forma acelerada a 
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parir dos anos de 1760 em função do processo que já ocorria desde o reinado de Henrique 

VIII. 

O quinto tópico, Igualdade: o elemento ético-político do pensamento liberal, é longo 

por tratar de um problema crucial que parece fazer com que os atuais liberais tropecem nos 

argumentos que constroem para afirmar que os indivíduos não são iguais porque são 

diferentes, criando um problema de natureza gramatical devido ao fato de que o contrário de 

igual não é diferente, mas desigual, e sendo o termo diferente antônimo de semelhante. Este 

entendimento, porém, não era o mesmo dos liberais impactados pelo jusnaturalismo, pois, a 

partir de determinado momento da história do pensamento político europeu, o liberalismo, em 

vez de criticar o poder, passa a justificá-lo e se confunde com a Revolução Francesa de 1789. 

Vale dizer que o cerne do liberalismo, salvo os radicais, é a igualdade jurídica, a igualdade 

formal.  

Nesse sentido, percorremos a ideia de igualdade dos autores liberais mais 

consagrados desse período e passamos a compreender que o pensamento liberal enxergou o 

individualismo, a livre iniciativa, a liberdade, o trabalho, a riqueza o progresso e outros 

aspectos de forma muito diferente da perspectiva do pensamento liberal a partir da Revolução 

Francesa, que passa entender que a igualdade não é um elemento da natureza humana, mas um 

arranjo político que a desloca da natureza ao plano jurídico. Em outras palavras, a igualdade 

deixa de ser um valor intrínseco aos indivíduos para justificar o ponto de vista de que estes são 

iguais em direitos segundo a lei, que, por sua vez, diz a verdade substituindo o rei que tomara 

o lugar da Igreja na passagem do período medieval para o moderno. Contudo, o problema 

tornou-se volumoso em razão de que a lei nunca foi feita por todos os cidadãos, mas tão 

somente por aqueles que podiam votar e serem votados para participarem do Parlamento. 146 

                                                 
146 “Tal é a hipótese sociológica latente no ensaio de Marshall. Postula que há uma espécie de igualdade humana 
básica associada com o conceito de participação integral na comunidade — ou, como eu diria, de cidadania – o 
qual não é inconsistente com as desigualdades que diferenciam os vários níveis econômicos na sociedade. Em 
outras palavras, a desigualdade do sistema de classes sociais pode ser aceitável desde que a igualdade de 
cidadania seja reconhecida” (MARSAHALL, p. 1963, p. 62). ** 
**Para Thomas Marshall, no tópico O Desenvolvimento da cidadania até o fim do século XIX do capítulo 
Cidadania e classe social do livro Cidadania, classe social e status, os direitos podem ser, historicamente, 
divididos em três fases: 1. direitos civis, 2. direitos políticos e 3. Sociais, de direitos aos nobres, e posteriormente 
aos burgueses e até à classe trabalhadora: 1. direitos civis do século XVIII; 2. direitos políticos do século XIX; 3. 
direitos sociais do século XX. Os direitos civis de propriedade, de contratar, de trabalho, de liberdade deram 
origem aos direitos políticos de participação política que propiciaram os direitos socioeconômicos. 
 



117 

Os liberais impactados pelo direito natural defendiam a igualdade natural ante um 

sistema de privilégios estabelecido pela aristocracia desde muito tempo e que julgava tal ideia 

de igualdade improcedente, tendo como motivo a riqueza da terra e, consequentemente, a 

extensão dela. Nesse caso, foi preciso a mudança do sistema produtivo para haver mudança 

nas configurações jurídico-políticas, e, para não parecermos tão esquemáticos, consideramos 

que as lutas políticas também tiveram papel decisivo na mudança do sistema legal, isso para 

falarmos em leis da proteção das relações de trabalho, título de propriedade etc. Mas na 

medida em que a burguesia ganha importância política por ser possuidora da nova forma de 

riqueza – o papel dinheiro –, o pensamento liberal que a sustentava no plano das 

representações teóricas começa a se modificar porquanto os mesmos direitos outrora 

arrancados do nobres fidalgos agora são ameaçados pelos trabalhadores das manufaturas, do 

campo e, mais tarde, da indústria. 

A mudança de status da burguesia fez com que o pensamento liberal manejasse os 

fundamentos dos seus princípios, o que significa dizer que o estatuto liberal não mudou à 

primeira vista, porém, julgado à luz da história, observamos que houve significativas 

alterações, e a mais importante para nós é a ideia de igualdade, porque define a condição 

humana e, por conseguinte, toda estrutura jurídica de um Estado-nação.  

No tópico seis, denominado Justiça distributiva no pensamento liberal, tomamos as 

ideias de Adam Smith, Immanuel Kant e dos utilitaristas Jeremy Bentham e Stuart Mill para 

analisar em que condições as três escolas requalificam a situação dos pobres, de pedintes e 

coitados a seres ativos e capazes de trabalhar, contraírem direitos e deveres, serem dignos, 

exigirem respeito e participarem do jogo político à medida que obtêm instrução para discernir.  

De acordo com essa deliberação, temos ciência de que toda decisão teórica sempre 

exclui correntes de pensamento em favor desta ou daquelas que organizam os meios de 

análises de um determinado objeto, por exemplo. Isso é um drama pelo qual passam aqueles 

que desejam apelar às teorias existentes no leque do “mundo das ideias”. Nesse caso, as 

escolas acima foram escolhidas porque são expressões sintetizadoras de uma época e que, por 

bons motivos, foram divisoras de águas no campo das percepções de transformação do 

indivíduo em sujeito. 

Não estudamos propriamente as ideias do justo distributivo dos teóricos acima em 

virtude deles, de fato, não as disporem, com exceção de Bentham, mas porque eles foram 
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pensadores que problematizaram um ideal de igualdade, cada um a seu modo, que tiveram 

impacto nas legislações de suas respectivas épocas ou nas leis das gerações posteriores a eles. 

Dessa forma, nosso interesse está na ideia de igualdade que o pensamento liberal gerou e teve 

impacto sobre a Europa, e consequentemente no Brasil, sobretudo no ideário de igualdade do 

jurispolítico Rui Barbosa que, embora tenha sido um voraz leitor, optou por um ecletismo que 

ficou desfigurado em razão dos interesses políticos, das oligarquias regionais, dos impasses 

entre monarquia e república federativa e das formas legitimadoras de representação política.  

Enfim, neste tópico nos esforçamos em ler os atores com o foco na igualdade e como 

este princípio tem impacto no pensamento jurídico-político que influenciou um bom número 

de estudiosos que interveio no liberalismo brasileiro e no de Rui Barbosa, especialmente.     

Quanto às considerações finais parciais, antes de fazermos uma resenha de tudo o que 

nos propomos a fazer e o que fizemos, um embate entre ser e dever ser, optamos em refletir 

sobre o resultado da pesquisa, o que consideramos mais produtivo e inventivo, mais 

desafiador. 

 2. Histórico a partir da Revolução Puritana de 1640 

Quando nos voltamos ao estudo da história dos povos, observamos que cada uma das 

unidades coletivas traz consigo especificidades que, articuladas sob o olhar dialético, saltam 

aos olhos apresentando singularidades que tornam os povos distintos uns dos outros. A história 

da Inglaterra se processa em uma dinâmica cujos atores se destacam por buscar soluções a 

partir de suas experiências empíricas, ressaltando que as vivências dos outros povos nas terras 

insulares tomam outra dimensão, peculiaridade que se expressa no seu direito de característica 

consuetudinária, mesmo tendo sido colonizada pelos romanos, na observação de Max Weber 

(2004, p, 214).147 O fato geográfico de a Inglaterra ser uma grande ilha se tornou de 

importância capital porque imprimiu nela a capacidade de olhar para o resto da Europa como 

um cenário caótico que não poderia atravessar o Canal da Mancha e contaminar seus 

quotidianos. Logo, tal insularidade natural legou aos ingleses muralhas que facultaram às 

                                                 
147 “Há, porém, um fato sobre o qual há consenso geral entre os historiadores: o de que a Revolução Inglesa não 
teve origens intelectuais. Ela simplesmente aconteceu da forma empírica tipicamente britânica em que sempre 
gostamos de nos imaginar: num acesso de distração [...] A atividade dos artífices faz alguns progressos no que 
diz respeito às invenções, e nos experimentos o acaso às vezes nos coloca subitamente diante de algo que é novo: 
no entanto, todas as controvérsias mantidas pelos homens cultos jamais trouxeram à luz uma única propriedade 
da natureza que fosse anteriormente desconhecida [...] ‘Todo conhecimento o deve ser limitado pela religião e 
voltar-se sempre para a utilidade e a ação’. O conhecimento especulativo é uma contradição. Calvino exaltou o 
poder de Deus [e] desencorajava a excessiva especulação”! (HILL, 1992, p. 8,119, 125). Grifos nossos. 
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ilhas britânicas um tipo de desenvolvimento impossível de ser repetido por outros povos, 

inclusive de ideias.     

Dentre muitos exemplos que tornam a Inglaterra uma singularidade positiva, 

desejamos salientar alguns que são fundamentais para sustentar nosso ponto de vista. O 

primeiro está no campo filosófico: enquanto o continente europeu é impactado pela teologia 

católica, herdeira da filosofia grega, da qual nasce o racionalismo enquanto crítica ao 

catolicismo por se sustentar no pensamento aristotélico, o ideário filosófico inglês, a partir de 

Francis Bacon, sem ignorar pensadores importantes anteriores a ele, sustenta que, embora se 

reconheça a importância da:  

Sapiência dos aristotélicos medievais, acusava-os de retrógados e 
obstaculizadores de uma ciência nova voltada à dominação da natureza e 
sempre ao progresso em benefício do ser humano. Talvez essa forma de 
pensar a ciência seja uma das raízes do empirismo e de uma visão prática da 
ciência tão afeita ao universo anglo-saxônico que influenciará, com certeza, o 
grande feito que foi a Revolução Industrial na Inglaterra do final do século 
XVIII (TROTTA, 2017, p. 140-141). 
 

Nesse caso, segundo Bacon, filósofo e estadista, o saber prático está destinado a uma 

vida fecunda ligando-se às intencionalidades práticas, úteis e necessárias, contrário a um saber 

em si. Essa forma de pensar, intitulada empirismo, se opõe ao racionalismo, o qual faz uma 

crítica por dentro da tradição filosófica europeia. Pormenorizando, o racionalismo148 tem sua 

expressão máxima no pensamento de Descartes em que a razão, organizadora da verdade, 

lança as bases do método dedutivo, enquanto o empirismo tem por fonte o método indutivo.  

                                                 
148 “Empirismo (fr. empirisme). Doutrina ou teoria do conhecimento segundo  a  qual  todo  conhecimento  
humano  deriva,  direta  ou  indiretamente, da  experiência  sensível  externa  ou  interna.  Frequentemente  fala-se  
do ‘empírico’  como  daquilo  que  se  refere  à  experiência,  às  sensações  e  às percepções, relativamente aos 
encadeamentos da razão [...] Racionalismo 1. Doutrina que privilegia a razão dentre todas as faculdades humanas,  
considerando-a como fundamento de todo conhecimento possível. O racionalismo considera que o real é em 
última análise racional e que a razão é, portanto, capaz de conhecer o real e de chegar à verdade sobre a natureza 
das coisas. Oposto a ceticismo, misticismo. 3. Contrariamente ao empirismo (valorizando a experiência) e ao 
fideísmo, valorizando a revelação religiosa.” (JAPIASSU-MARCONDES, 2006, p. 65-166). ** 
** “Que haja igualmente duas famílias de cultores da reflexão e da filosofia, com laços de parentesco entre si, 
mas de modo algum inimigas ou alheias uma da outra, antes pelo contrário coligadas. Que haja, finalmente, dois 
métodos, um destinado ao cultivo das ciências e outro destinado à descoberta científica. Aos que preferem o 
primeiro caminho, seja por impaciência por injunções da vida civil, seja pela insegurança de suas mentes em 
compreender e abarcar a outra via (este será, de longe, o caso da maior parte dos homens), a eles auguramos 
sejam bem-sucedidos no que escolheram e consigam alcançar aquilo que buscam. Mas aqueles dentre os mortais, 
mais animados e interessados, não no uso presente das descobertas já feitas, mas em ir mais além; que estejam 
preocupados, não com a vitória sobre os adversários por meio de argumentos, mas na vitória sobre a natureza, 
pela ação; não em emitir opiniões elegantes e prováveis, mas em conhecer a verdade de forma clara e manifesta; 
esses, como verdadeiros filhos da ciência, que se juntem a nós, para, deixando para trás os vestíbulos das 
ciências, por  tantos  palmilhados  sem  resultado” (BACON, 1996, p. 29-30). 
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Essa discussão teórico-metodológica entre racionalismo e empirismo é uma tônica 

que tem influência a partir do pensamento político inglês de Thomas Hobbes em diante, como 

também constitui um manifesto no universo cultural inglês, que sempre foi marcado pela 

praticidade e visão do necessário.  Exemplo disso foi que, no ano de 1337, o rei Eduardo III 

apoiou “os primeiros manufatureiros a se instalarem na Inglaterra”, mesmo sendo de origem 

flamenga (FERREIRA, 2016, p. 137). Esses elementos culturais ingleses são peculiares, 

porque mostram o quanto pesou uma importante relação entre iniciativas privadas e incentivos 

por parte da Coroa, que redundaram em academias e sociedades voltadas às ciências práticas 

etc.  149 

O terceiro exemplo consiste no fato de que o Parlamento inglês passa a constituir-se 

como poder legislativo após a Revolução Gloriosa de 1689; antes disso, tinha, porém, natureza 

político-consultiva-autorizativa e sua origem está localizada nos parlamentos do período 

medieval (ANDERSON, 2004, p. 113). Mas, a existência do Parlamento ao longo da história 

inglesa tem caráter relevante, quer na elaboração da Carta Magna de 1215 em que os barões 

impuseram restrições a João Sem Terra; quer, especificamente, nos reinados dos Stuarts, que 

antecederam a 1640 com a Revolução Puritana que levou à decapitação de Charles I em 1649; 

quer quando impôs ao rei Guilherme III, no ato de sua coroação, que jurasse sob os auspícios 

do Bill of Right em 1689, depois da Revolução Gloriosa, uma monarquia que respeitasse o 

Parlamentar como poder constituído, originalmente.     

O fato é que, mesmo que a história inglesa revele muitas tensões político-militares de 

todo tipo, como qualquer formação social,150 sempre foi capaz de distendê-las pelas práticas 

                                                 
149 “O surto industrial poderoso que atingiu a nação britânica no decurso do século passado criou uma ideia que 
está longe de corresponder à realidade, com relação ao povo inglês, e uma ideia de que os antigos não 
partilhavam. A verdade é que o inglês típico não é industrioso, nem possui em grau extremo o senso da 
economia, característico de seus vizinhos continentais mais próximos. Tende, muito ao contrário, para a 
indolência e para a prodigalidade, e estima, acima de tudo, a “boa vida”. Era essa a opinião corrente, quase 
unânime, dos estrangeiros que visitavam a Grã-Bretanha antes da era vitoriana” (HOLANDA, 1995, p. 45).  ** 
**  “Os intelectuais europeus em geral consideram a Inglaterra a personificação do ideal liberal. Atribuem a 
relativa estabilidade e a preponderância industrial da nação às virtudes de sua tradição intelectual e suas 
instituições” (BELLAMY, 1994, p. 21). 
150 “A indiferença da população na guerra das duas rosas mostrou que seus laços interiores eram próprios, 
independentes da coroa e que a solidariedade política nas relações com os reis existia para ações contra inimigos 
externos e não internamente. Em rigor, as questões próprias do clero, da nobreza e da realeza não diziam respeito 
a um povo que, por sua vez, não queria que sua vida autossuficiente lhes dissesse respeito. Por isso, mesmo os 
reis que viveram em efetiva integração política com a população inglesa não foram pensados como se fossem a 
sua realização institucional apesar de poderem representá-lo como seu sujeito político” (FERREIRA, 2016, p. 
167). 
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políticas como arranjos institucionais, e esses arranjos tanto são efetivos que o absolutismo 

inglês fora curto e menos eficaz que o dos seus vizinhos do continente. Só teve serventia ora 

nos planos da aristocracia, ora na ascensão da burguesia, sendo que esta foi capaz de imprimir 

mudanças ao longo do século XVII em diante após os desfechos da Guerra Civil. 

As tensões entre Coroa e Parlamento,151 nobres e burgueses resvalando para outras 

camadas das formações sociais inglesas sempre foram constantes e, como dito acima, tiveram 

muitos concertos por conta dos elementos culturais.  Um deles que podemos destacar foi a 

menor pressão exercida de poder político sobre os camponeses por receio de levantes iguais 

aos dos vizinhos continentais, visto que “o sistema tripartido de senhores de terra, rendeiros e 

trabalhadores rurais - futuro arquétipo da área rural inglesa - já se prenunciava nas zonas 

mais ricas da Inglaterra rural. Ao mesmo tempo, verificava-se em Londres uma concentração 

sem precedentes de comércio e manufaturas” (ANDERSON, 2004, p. 138). 

Outro aspecto relevante que marca o processo histórico inglês é a instituição política 

dos sheriffs, indivíduos da pequena aristocracia que, nomeados pelo rei, presidiam os tribunais 

dos condados sem transmiti-los aos seus herdeiros. Esses tribunais guardavam traços das 

assembleias jurídicas populares em que os homens livres de comunidades rurais compareciam 

perante os seus iguais (ANDERSON, 2004, p. 115),152 o que distingue culturalmente os 

ingleses mesmo que estivessem no furacão absolutista do início da era moderna, portanto 

espelham germes democráticos importantes na construção da sociedade civil inglesa. 

                                                 
151 “Mas o poder pessoal do monarca logo foi seguido - o que reforça nossa argumentação - por precoces 
instituições de caráter coletivo da classe dominante feudal, com características singularmente unitárias: os 
Parlamentos. A existência na Inglaterra desses parlamentos medievais, a partir de século XIII, não constituía 
evidentemente uma peculiaridade nacional, O que os distinguia era mais o fato de se tratarem de instituições ao 
mesmo tempo ‘únicas’ e ‘conglomeradas’. Em outras palavras, havia apenas uma assembleia deste tipo, cujos 
limites coincidiam com os do próprio país, e não uma para cada província; e no seio dessa assembleia não existia 
a divisão tripartida de nobres, clero e burgueses, geralmente predominante no continente. Desde a época de 
Eduardo III, os cavaleires e as cidades dispunham de representação regular no Parlamento inglês, lado a lado com 
os barões e es bispos. O sistema bicameral de Lordes e Comuns desenvolveu-se depois, e não dividiu o 
Parlamento segundo os estados, marcando basicamente uma distinção interna à classe nobiliária. Uma monarquia 
centralizada produzia uma assembleia unificada” (ANDERSON, 2004, p. 113-114). 
152 “Tampouco estava presente um perigo social proveniente das camadas inferiores que compelisse ao 
estreitamento dos vínculos entre a monarquia e a pequena nobreza. Como não havia necessidade de manter um 
grande exército, os níveis fiscais na Inglaterra conservaram-se notavelmente baixos: talvez um terço ou um 
quarto de seu equivalente na França no início do século XVII. Poucos desses encargos recaíam sobre as massas 
rurais, ao passo que os pobres das paróquias recebiam uma caridade preventiva dos fundos públicos. Daí 
resultaria uma relativa paz social no campo, em seguida à inquietação rural de meados do século XVI. Além 
disso, o campesinato não apenas estava sujeito a uma carga fiscal mais suave que em outros países, como também 
apresentava uma diferenciação interna muito maior. Por sua vez, com o impulso adicional do comércio, esta 
estratificação tornou possível e proveitoso o quase abandono da cultura dominial, em troca do arrendamento da 
terra por parte da aristocracia e da pequena nobreza” (ANDERSON, 2004, p. 138). 
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Peculiaridade da história inglesa é o fato de a estrutura burocrática e repressiva da 

monarquia ter permanecido muito exígua comparada com o prestígio político e autoridade da 

Coroa, ao mesmo tempo que “o Parlamento representava o lugar central do poder da 

nobreza” (Idem, p. 137), operando um freio e contrapeso na história política inglesa que 

influencia as demais relações entre os agentes econômicos e políticos, criando uma cultura de 

comuns, tanto que um dos motivos que mais influenciou na arenga entre o Parlamento e 

Charles I foi sua concepção de que tinha um mandato divino para ser rei da Inglaterra, o que 

foi de encontro às múltiplas denominações religiosas existentes naquela época por força da 

reforma religiosa feita por Henrique VIII153 com objetivos claros de tomar as propriedades da 

Igreja e dividi-las com a nobreza, além de obter recursos econômico-financeiros para os fins 

da Coroa.154 A insistência de Charles I em reinar sob o princípio divino em franca oposição ao 

grosso do Parlamento, a recusa da burguesia em apoiá-lo financeiramente e os desastres 

bélicos quanto às guerras externas precipitaram os acontecimentos que levaram à guerra civil 

de 1640.155 Este evento é causa- efeito de muitas determinações históricas inglesas. Segundo 

José Arruda em Perspectivas da revolução inglesa, a Revolução Puritana geralmente é 

pensada nos seguintes termos:  

Os liberais, portanto, salientam o caráter progressista da Revolução, 
identificando o interesse burguês com o interesse nacional, como se seus 
interesses correspondessem aos interesses do conjunto da sociedade. 
Enquanto isso, os conservadores negam o sentido progressista da Revolução 
enfatizando seu aspecto classista. Negligenciam o sentido político do apoio 
monárquico às massas camponesas, resultado iminente da política de 

                                                 
153 A Reforma foi um movimento que teve implicações teológicas que redundaram, por exemplo, em um embate 
entre a velha e a nova ordem, por isso a Reforma também serviu aos interesses econômicos da nova classe.  
154 “Se um rei julga ter autoridade divina e procede de acordo com tal julgamento, para uma população na qual 
em sua diversidade religiosa Deus podia estar em todos individualmente e não era considerado monopólio de 
ninguém, isso podia ser representado socialmente como arbítrio sem fundamentação” (FERREIRA,2016, p. 160). 
155 “Para a tradição liberal, a luta política foi conduzida pelo Parlamento contra o absolutismo monárquico em 
defesa das liberdades individuais, contra o governo tirânico que impunha aprisionamento sem julgamentos 
prévios, cobrava impostos não autorizados, aboletava soldados sem consentimento, atentava contra a propriedade 
individual e as sagradas instituições parlamentares. Por outro lado, para a tradição conservadora, a Revolução foi 
conduzida pela classe de capitalistas ambiciosos, representados no Parlamento, contra o Rei que procurava 
defender as camadas populares, evitando, por exemplo, o avanço sobre as terras comuns, na medida em que 
impedia os cercamentos – enclosures” (ARRUDA, s/d, 122). ** 
**  “O cercamento de terras (ingl. enclosure) é procedimento adotado desde o século XV até o XVIII ou XIX, 
tendo o seu auge nos XVII e XVIII. Consistia na divisão em propriedades privadas de terras anteriormente 
comunais (ingl. commons), às quais todos os habitantes de uma aldeia possuíam  portanto direitos comunais e 
não excludentes — de pastagens, por exemplo, e até de plantio. Na divisão e cercamento das terras seguia-se 
geralmente a proporção de terras que cada beneficiário já possuía como propriedade privada — de modo que os 
mais ricos ganhavam mais, e os mais pobres não só nada recebiam, como ainda perdiam todo e qualquer direito 
aos comunais” (HILL, 1987, p. 37 – nota de pé de página). 
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equilíbrio social que fluía do conflito de classes, pedra angular de sustentação 
social da monarquia absolutista e, portanto, completamente privada de seu 
possível sentido altruísta (2013, p. 122.). 
 

Independente da polêmica exposta acima, é comum pensarmos a Revolução Puritana, 

no marco das grandes revoluções burguesas,156 evento que influenciou o pensamento político 

da época e lançou desafios teóricos ao qual a inteligência inglesa se dedicou, não faltando 

estudioso que trouxesse para si tal empreitada.157 Hobbes, que, do ponto de vista materialista, 

estava nesse vendaval de transformações, com o seu livro Leviathan (1651), e, por outro lado 

Robert Filmer com o livro O patriarca, publicado postumamente em 1680, justificavam a 

coroa sob pontos de vista distintos. Mas esses dados apenas salientam que a Revolução 

Puritana não dispunha de uma base teórica sólida que organizasse as ações dos envolvidos, 

tanto que tomou emprestado do Velho Testamento personagens e pensamentos, 

diferentemente da Revolução Gloriosa158 que, apesar de ter se inspirado em muitas escolas 

teóricas, sobretudo a lockeana, e nos erros e acertos da Revolução Puritana, ao contrário desta, 

estabeleceu novas bases político-jurídicas à governança do novo poder executivo inglês. 

Esse experimentalismo da história inglesa é uma tônica que marca não um divórcio 

entre teoria e prática, mas a teoria a serviço dos acontecimentos. Isso não significa que as 

ideias não existam e não estejam na ordem dos dramas políticos; o que constatamos é que o 

construto teórico como representação da Revolução Puritana está disperso numa rede de 

múltiplos elementos em que se destacam as ideias científicas da época, na igreja oficial, nos 

                                                 
156 “A Guerra Civil foi uma guerra de classe, em que o despotismo de Carlos I foi defendido por forças 
reacionárias da Igreja vigente e dos proprietários de terras conservadores. O Parlamento venceu o Rei porque 
pode apelar para o apoio entusiástico das classes mercantis e industriais na cidade e no campo, para os pequenos 
proprietários rurais e a pequena nobreza progressiva e para massas mais vastas da população, sempre que, pela 
livre discussão, estas se tornavam capazes de compreender as causas reais da luta” (HILL, 1983, p. 11-12). ** 
** “As ideias dos cientistas favoreciam a causa puritana e parlamentar” (HILL, p. 1992, p. 12). 
157 “As perdas da aristocracia não se deram apenas no nível do poder militar, mas também na posse de terras e de 
prestigio social. Durante o reinado de Elizabete os rendimentos reais da nobreza declinaram tão bruscamente que, 
no século XVII, acima de tudo, eles estavam em posição desvantajosa quando comparados à grande gentry. Foi o 
declínio do poder da aristocracia, argumentava Stone, que em última instância possibilitou o colapso do governo 
de Carlos I, em 1640, desde que o seu resultado mais imediato foi o isolamento da monarquia numa posição 
perigosa, exposta à sanha dos seus inimigos mais ferrenhos” (ARRUDA, 2013, p. 123). 
** “Nosso período começa quando o Parlamento parecia haver triunfado sobre o rei, e a pequena nobreza e os 
grandes comerciantes que tinham apoiado a causa parlamentar durante a guerra civil esperavam reconstruir as 
instituições da sociedade segundo os seus próprios desejos e impor os seus valores” (HILL, 1987, p. 31). 
158 “A Bíblia, em especial a Bíblia de Genebra, com suas notas marginais extremamente politizadas, esteve bem 
perto de se converter, e não pela última vez, num manual revolucionário [...] A influência dominante sobre o 
pensamento inglês era exercida pela Igreja oficial. No entanto, em menos de uma década uma guerra vitoriosa foi 
movida contra o rei; os bispos e a Câmara dos Lordes foram abolidos e Carlos I foi executado em nome de seu 
povo” (HILL, 1992, p.8-12). 
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afazeres dos homens de negócios e práticos da produção econômica, no puritanismo etc. 

(HILL, 1992), ao passo que a Revolução Gloriosa de 1689 relaciona-se com o livro de John 

Locke Dois tratados do governo civil que, embora publicado integralmente em 1890, já tivera 

muitas partes de seu texto elaboradas e suas ideias circulavam entre os partidários do novo 

tipo de organização política. Sem nos determos na historicidade do livro, ressaltamos que 

historicamente os dois tratados de Locke têm ajudado a compreender a nova natureza do 

sistema político-jurídico inglês depois da Revolução de 1689 que, na verdade, é um ciclo que 

se encerrou nesse ano e cujo começo se deu em 1640 e nos seus efeitos prolongadores.  159  

O suposto malogro da Revolução de 1640 associa-se ao fato de que ela não tenha  

edificado um “sistema legal comparável ao Código de Napoleão, produzido pela Revolução 

Francesa para a proteção da pequena propriedade” (HILL, 1983, p. 110), o que permitiu a 

Restauração, em 1660, com o a coroação de Charles II, sucedido por seu tio Jaime II, e logo 

depois destituído pela Revolução de 1689 que, baseada nos ideias de 1640, cria o Parlamento 

como poder legislativo para instituir os múltiplos interesses dos individualistas vitoriosos.  

 Nesse caldeirão de acontecimentos tortuosos, os teóricos ingleses sempre ressaltaram 

o indivíduo inserido na sociedade ao mesmo tempo que frisam a primazia do individualismo 

como expressão das muitas potencialidades guardadas e sufocadas por uma estrutura político-

social que tendia a tomar como absolutos os interesses das classes sociais as quais desfrutam 

dos meios de repressão sobre toda e qualquer manifestação que as coloquem em xeque.160 Por 

isso, o individualismo, marcante ao longo da história das formações sociais inglesas até 1689, 

tem muitos representantes no plano das formulações teóricas que procuraram compreender a 

realidade desses dramas, contudo nenhum deles soube captar tão bem o universo daqueles 

homens preocupados em ganhar dinheiro, expandir negócios, desfrutar da liberdade, expressar 

                                                 
159 “Podemos ser algo simplista e dizer que houve duas revoluções na Inglaterra dos meados do século XVII. 
Uma, a que venceu, estabeleceu os sagrados direitos de propriedade (abolição dos títulos feudais sobre a terra, o 
fim da taxação arbitrária), conferiu poder político aos proprietários (soberania do Parlamento e da common law, 
supressão dos tribunais que funcionavam com base na prerrogativa e removeu tudo que impedia o triunfo da 
ideologia dos homens com propriedades — ou seja, da ética protestante. Houve, porém, outra revolução, que 
nunca chegou a se concretizar, embora de tempos em tempos ameaçasse acontecer. Ela poderia haver 
estabelecido um sistema comunal de propriedade e uma democracia muito mais ampla nas instituições legais e 
políticas; poderia, também, haver retirado da Igreja Anglicana o seu caráter oficial e repudiado a ética 
protestante” (HILL, 1987, p. 32). 
160 “A essência humana é ser livre da dependência das vontades alheias, e a liberdade existe como exercício da 
posse. A sociedade torna-se uma porção de indivíduos livres e iguais, relacionados entre si como proprietários de 
suas próprias capacidades e do que adquiriram mediante a prática dessas capacidades. A sociedade consiste de 
relações de troca entre proprietários. A sociedade política torna-se um artifício calculado para a proteção dessa 
propriedade e para a manutenção de um ordeiro relacionamento de trocas” (MACPHERSON, 1979, p. 15). 
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sua fé livremente, buscar compreender a natureza etc. quanto John Locke, que formulou suas 

ideias a partir de uma racionalidade universal sob a perspectiva do direito natural. Assim, 

Locke coloca Deus no centro do seu pensamento sem partidarizá-lo nesta ou naquela religião 

para reunir todos os ingleses sob o império da liberdade. Nesses termos, Locke afirma que: 161 

Para entender o poder político corretamente, e derivá-lo de sua origem, 
devemos considerar o estado em que todos os homens naturalmente estão, o 
qual é um estado de perfeita liberdade para regular suas ações e dispor de 
suas posses e pessoas do modo como julgarem acertados dentro dos limites 
da lei da natureza, sem pedir licença ou depender da vontade de qualquer 
outro homem (1998, p. 381-382). Grifos nossos. 
 

Esta passagem do Segundo tratado do governo torna Locke o pensador político que 

melhor expressa as expectativas dos atores envolvidos nas lutas políticas contra o absolutismo 

monárquico inglês, uma vez que sintetiza as múltiplas posses, a liberdade e as ações político-

econômicas quanto à fruição da propriedade, conceito nuclear que permeia todo o discurso 

existente no Tratado. Para ser preciso, no mesmo § 4, Locke esclarece, detalhadamente, que:  

Um estado também de igualdade, em que é recíproco todo o poder e 
jurisdição, não tendo ninguém mais que outro qualquer - sendo 
absolutamente evidente que criaturas da mesma espécie e posição, 
promiscuamente nascidas para todas as mesmas vantagens da natureza e para 
o uso das mesmas faculdades, devam ser também iguais umas às outras, sem 
subordinação ou sujeição, a menos que o Senhor e amo de todas e1as, 
mediante qualquer declaração manifesta de Sua vontade (Idem, p. 382). 
Grifos nossos. 
 

E se tal sujeição de um pelo outro fosse certa e evidente, teria sido, pelo Nosso 

Senhor, dito de alguma forma (Idem, p. 383), mas como nada Ele disse a respeito, todos os 

homens são livres e iguais por natureza. Nesse caso, Locke defende o individualismo inglês na 

medida em que o justifica pelo fato de todos os proprietários de terras e dinheiro buscarem a 

liberdade, as posses e a prosperidade enquanto tripé conceitual da propriedade.162 Se hoje, no 

uso de nossas abstrações, ressaltamos que Locke absolutiza o trabalho enquanto valor, não o 

                                                 
161 “Uma teoria política feita em favor de comunidade de individualistas não deve prescrever regras morais para 
os seus próprios beneficiários originais. Seus valores de integração social tendem a ser consuetudinários, vindos 
do próprio pacto entre eles, e a serem baseados na crença comum, sempre individualmente representada, de que 
cada homem em seu próprio grupo ou sociedade teria pleno direito a todas as coisas e que, numa bela 
contradição, mesmo desejando, não poderia negar esse direito a nenhum outro” (FERREIRA, 2016, p. 222). 
162 “[...] O individualismo oriundo do século XVII continha a dificuldade central, residindo esta na sua qualidade 
possessiva. Sua qualidade possessiva se encontra na sua concepção do indivíduo como sendo essencialmente o 
proprietário de sua própria pessoa e de suas próprias capacidades, nada devendo à sociedade por elas. O 
individualismo não era visto nem como um todo moral, nem como parte de um todo social mais amplo, mas 
como proprietário de si mesmo” (MACPHERSON, 1979, p. 15). 
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faz para incluir os trabalhadores do campo ou das manufaturas, mas para valorar o trabalho 

dos homens de negócios em contrário à aristocracia parasitária que de uma forma ou de outra 

escraviza os homens por meio de superstições e seus interesses.163 Assim, no Primeiro tratado 

do governo, Locke acentua de forma peremptória que “a escravidão é uma condição humana 

tão vil e deplorável, tão diametralmente oposta ao temperamento generoso e à coragem de 

nossa Nação, que é difícil conceber que um inglês, muito menos um fidalgo, tomasse a sua 

defesa” (Idem, p. 202). Dessa forma, Locke se vale dos elementos culturais ingleses para 

invocar a escravidão como obstáculo à condição de civilização própria dos ingleses. 

Porém, o que está dito de forma clara aos proprietários é que o dinheiro é resultado 

do trabalho enquanto fruto das muitas propriedades e, ao contrário de Hobbes, tem por 

fundamento a natureza, por isso antecede à figura do Estado como estatuto político. Se, 

conforme Hobbes, o estado de natureza é uma condição em que é impossível qualquer 

expressão da vida associativa e, nesse caso, a propriedade para existir necessite da coerção do 

Estado, sendo, portanto, artificial na medida em que o artifício do poder estatal a institui e a 

protege, Locke compõe uma sinfonia às orelhas e aos olhos de um Parlamento lotado de novos 

atores políticos representantes dos novos tempos. Tudo o que os individualistas ingleses 

queriam ouvir era que a propriedade é um direito natural, direito concernente ao homem, 

indisponível, intransferível, personalíssimo e vital à expressão da vida, portanto chave ético-

política a justificar os proprietários como os novos signatários do poder de legislar sobre o que 

interessa à sociedade desses iguais que estão ávidos por construírem uma nova civilização na 

qual trabalho e dinheiro tornam-se princípios.  

O estado de natureza lockeano, recordando a citação acima do § 4 do capítulo II do 

Segundo tratado, acentua que “para entender o poder político corretamente, e derivá-lo de 

sua origem, devemos considerar o estado em que todos os homens naturalmente estão, o qual 

é um estado de perfeita liberdade para regular suas ações e dispor de suas posses e pessoas” 

tendo como norte a lei natural que está gravada na alma humana por conta da razão. Logo, 

esse ambiente é regido pela racionalidade da qual o homem é dotado pela graça de Deus, e 

                                                 
163  “A insistência em que o trabalho do indivíduo lhe pertence é a raiz da sua justificação. Pois insistir em que o 
trabalho do indivíduo lhe pertence, não apenas é dizer que é seu para aliená-lo; é também dizer que seu trabalho, 
a sua produtividade, são algo pelo qual ele não fica em débito com a sociedade civil [...] O individualismo de 
Locke não consiste inteiramente em manter que indivíduos são por natureza livres e iguais e que só podem 
legitimamente ser sujeitos à jurisdição de outros pelo próprio consentimento [...] fundamentalmente consiste em 
fazer do indivíduo o proprietário natural de sua própria pessoa e de suas próprias capacidades, nada devendo a 
sociedade por elas” (Idem, 233-267).  
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quem foge disso é considerado um irracional que pretende colocar em perigo o conjunto dos 

que, harmoniosamente, tocam seus negócios no âmbito da paz comunitária (Idem, p. 384). 

Então, Locke, diferentemente de Hobbes, não prescreve soluções que excluam os 

individualistas do poder político porquanto o individualismo é a força motriz da comunidade, 

mas, por outro lado, o potencializa como status dos homens que, ao se voltarem para si e seus 

interesses como exigência da vida, compreendem que tal existencialidade só pode ser 

experimentada na exata medida em que os outros também possam ter tal prerrogativa 

existencial.  Assim, Locke salva o individualismo inglês ao deixar claro que os produtores 

rurais, comerciantes, manufatureiros e banqueiros, enfim, os homens de negócios, usem a 

razão porque dela todos são usufrutuários pela condição de criaturas divinas (Idem, p. 385).164 

Sem esquecer que cada um, ao procurar o seu benefício, também estará trabalhando para o 

benefício daquele que esteja ao seu lado, Locke enaltece o individualismo inglês pelas 

próprias virtudes desse modo de ser anglo-saxônico, sem destruí-lo na medida em que o eleva 

à potência da igualdade, pois os iguais aqui não são os diferentes quanto ao grau existencial, 

mas os que compartilham interesses e expectativas apenas em razão de funções distintas na 

comunidade (Idem, p. 389). 

Não é por acaso que o pensamento lockeano tornou-se expressivamente a voz da 

Revolução Gloriosa, sobretudo por não anular o individualismo, e sim torná-lo condição 

necessária ao pacto político que instituirá a lei como autoridade a ditar os limites de cada 

indivíduo no concerto da sociedade.  Portanto, evitar esse “estado de guerra (no qual não há 

apelo senão aos céus) [...] é a grande razão pela qual os homens se unem em sociedade e 

abandonam o estado de natureza” (Idem, p. 400).  

Nesse caso, abandonar o estado de natureza pela sociedade política significa que nela 

serão garantidas as mesmas condições positivas do ambiente de natureza que o estado de 

guerra põe em perigo por desestabilizar o ambiente natural por conta das ações irracionais dos 

que exacerbam quanto aos direitos dos individualistas. Esse abandonar o estado de natureza 

                                                 
164 “Dê-me aquilo que eu quero, e você terá isto aqui, que você quer — esse é o significado de qualquer oferta 
desse tipo; e é dessa forma que obtemos uns dos outros a grande maioria dos serviços de que necessitamos. Não é 
da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da consideração que 
eles têm pelo seu próprio interesse. Dirigimo-nos não à sua humanidade, mas à sua autoestima, e nunca lhes 
falamos das nossas próprias necessidades, mas das vantagens que advirão para eles ninguém, a não ser o 
mendigo, sujeita-se a depender sobretudo da benevolência dos semelhantes. Mesmo o mendigo não depende 
inteiramente dessa benevolência” (SMITH, 1996a, p. 74). ** 
** A solidariedade smithiana está centrada na ideia do individualismo ético como valor socioeconômico.  
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não significa abrir mão do individualismo e muito menos negar as boas condições do estado 

de natureza; todavia, por meio de um contrato político, instituir um governo civil para vigiar e 

impor limites àqueles que, irracionalmente, tentam instalar um estado de beligerância no seio 

das relações individuais próprias do estado de natureza. É sempre bom frisar que a igualdade 

que Locke assinala é a dos iguais individualistas proprietários de negócios; nesse caso, o pacto 

entre eles não somente visa impor limites ao individualismo destes vetustos senhores, mas, 

sobretudo, aos irracionais que não souberam impor limites a si mesmos e colocaram em perigo 

posses, vida,  prosperidade e liberdade dos individualistas. Esse Estado pensado por Locke, 

distinto de Hobbes, seria instituído, organizado e administrado pelos individualistas que 

desconcentrariam o poder estatal nas esferas governamental, parlamentar e judiciária.     

A ideia de liberdade que Locke165 concebe relaciona-se à condição de um homem não 

estar sob a tutela de nenhum outro homem, muito menos sujeito ao suposto direito de alguém 

legislar sobre o que os outros devem ou não fazer, ou ainda o fato de que a liberdade consiste 

na existência de leis livremente acordadas por todos aqueles que fazem parte do pacto político-

social. Isso porque o poder legislativo é o núcleo da sociedade política capaz de elaborar leis 

que materializem os princípios das leis naturais, ou seja, as leis estabelecidas pelo poder 

legislativo devem inspirar-se no direito natural por conta da racionalidade e universalidade 

próprias da natureza. Segundo Locke, se o direito natural foi capaz de, racionalmente, 

organizar a comunidade, o direito positivo, inspirado nele, ampliará a proteção à vida e ao seu 

livre curso na busca da prosperidade, ao mesmo tempo que debelará inconveniências do estado 

de natureza contra as práticas dos irracionais. Outro dado ímpar, segundo Locke, é que:  

Embora a Terral e todas as criaturas inferiores sejam comuns a todos os 
homens, cada homem tem uma propriedade em sua própria pessoa. A esta  

                                                 
165 “A liberdade natural do homem consiste em estar livre de qualquer poder superior sobre a Terra e em não 
estar submetido à vontade ou à autoridade legislativa do homem, mas ter por regra apenas a lei da natureza. A 
liberdade do homem em sociedade consiste em não estar submetido a nenhum outro poder legislativo senão 
àquele estabelecido no corpo político mediante consentimento, nem sob o domínio de qualquer vontade ou sob a 
restrição de qualquer lei afora as que promulgar o legislativo, segundo o encargo a este confiado. A liberdade, 
portanto, não corresponde ao que nos diz sir R. F., ou seja, uma liberdade para cada um fazer o que lhe aprouver, 
viver como lhe agradar e não estar submetido a lei alguma. Mas a liberdade dos homens sob um governo consiste 
em viver segundo uma regra permanente, comum a todos nessa sociedade e elaborada pelo poder legislativo nela 
erigido: liberdade de seguir minha própria vontade em tudo quanto escapa à prescrição da regra e de não estar 
sujeito â vontade inconstante, incerta, desconhecida e arbitrária de outro homem. Assim como a liberdade da 
natureza consiste em não estar sujeito a restrição alguma, senão à da lei da natureza” (LOCKE, 1998, p. 401-
403). 
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ninguém tem direito algum além dele mesmo. O trabalho166 de seu corpo e a 
obra de suas mãos, pode-se dizer, são propriamente dele. Qualquer coisa que 
ele então retire do estado com que a natureza a proveu e deixou, mistura-a ele 
com o seu trabalho e junta-lhe algo que é seu, transformando-a em sua 
propriedade (LOCKE, 1998, p. 409).  
 

A ideia de trabalho que Locke desenvolveu é um resgate bíblico que vai de encontro 

à tradição de penalizá-lo e cuja origem remonta aos gregos antigos, passando pelos romanos e 

acirrada pelas aristocracias feudais. Além disso, obviamente, seus resquícios no mundo 

moderno são solapados à medida que se acentua o desenvolvimento do capitalismo. O que 

Locke defende é a concepção segundo a qual o resultado do esforço econômico advindo do 

trabalho seja uma propriedade de quem trabalha, o que não significa dizer que Locke 

justifique, naquele momento, um discurso em defesa do mundo do trabalho tal qual os 

socialistas do século XIX fizeram. Não. Locke está, na verdade, a ponderar que os mesmos 

proprietários individualistas que trabalham anseiam por dirigir seus negócios em que têm por 

propriedade seus corpos e os resultados dos múltiplos esforços para os fins que julgarem 

necessários à produção de bens e riquezas.167 

Nesse período da história inglesa, os teóricos políticos estão pensando em como 

ajustar os interesses do individualismo como marca da cultura inglesa acirrada a potências 

maiores por forças libertadas pelo capitalismo comercial e pelo dinheiro que passa a ter valor 

                                                 
166 “O avanço da Inglaterra deve-se, pelo menos em parte, ao fato de ter explorado ao máximo as possibilidades 
da organização do trabalho pré-industrial e, exatamente, a junção da obrigação do trabalho e da domiciliação” 
(CASTEL, 2005, p. 178). ** 
** “A verdadeira descoberta que o século XVIII promove não é, pois, a da necessidade do trabalho, mas, sim, a 
da necessidade da liberdade de trabalho: Implica a destruição dos dois modos de organização do trabalho até 
então dominantes, o trabalho regulado e o trabalho forçado” (Idem, p. 232).  
167 “A mesma lei da natureza que por este meio nos concede a propriedade, também limita essa propriedade. 
Deus deu-nos de tudo em abundância (1 Tm. 6, 17) é a voz da razão confirmada pela revelação. Mas até que 
ponto ele no-lo deu? Para usufruirmos. Tanto quanto qualquer pessoa possa fazer uso de qualquer vantagem da 
vida antes que se estrague, disso pode, por seu trabalho, fixar a propriedade. O que quer que esteja, além disso, 
excede sua parte e pertence aos outros” (LOCKE, 1998, p. 412). ** 
**  “É, portanto, o trabalho que confere a maior parte do valor a terra, sem o qual ela mal valeria alguma coisa. É 
a ele que devemos a maior parte de seus produtos úteis; por tudo isso a palha, o farelo e o pão desse acre de terra 
valem mais que o produto de um acre de terra igualmente boa, mas abandonada - sendo tudo efeito do trabalho. 
Pois não devemos contar no pão que comemos apenas os esforços do lavrador, a labuta do trilhador e do ceifeiro 
e o suor do padeiro. O trabalho daqueles que domaram o boi, que escavaram e forjaram o ferro e as pedras, que 
derrubaram e prepararam a madeira empregada no arado, no moinho, no forno ou em qualquer outro utensílio, 
que são em vasto número necessários para que esse grão fosse semeado, colhido e transformado em pão, tudo 
deve ser lançado na conta do trabalho” (Idem, p. 423). 
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como moeda de troca, e ainda pelas necessidades da vida em sociedade.168 Neste contexto, 

segundo nossa investigação, Locke é este pensador que à época, se não forneceu a melhor 

resposta ao problema, pelo menos, foi o que melhor se posicionou ao encontro dos interesses 

dos individualistas que, por outro lado, não puderam ignorar as vantagens de organizar os 

espaços comuns sobre os auspícios da lei, que obriga a todos resguardarem, 

concomitantemente, a racional relação entre o que pertence a cada um e a todos, ao mesmo 

tempo. Nesse sentido: 

A extensão de terra que um homem pode arar plantar, melhorar e cultivar e 
os produtos dela que é capaz de usar constituem sua propriedade. Mediante o 
seu trabalho, ele, por assim dizer, delimita para si parte do bem comum. Nem 
lhe invalidará o direito dizer que todos têm a ela igual título e que, portanto, 
ele não pode apropriar-se, não pode delimitar sem o consentimento de todos 
os membros da comunidade (Idem, p. 412-413). 
 

Locke trabalha, ao mesmo tempo, com vários elementos na construção do seu sistema 

de análises e proposituras, alinhando direito natural, cristianismo, história, política e muitos 

aspectos da vida inglesa sem esquecer o mundo econômico que justifica o grande interesse dos 

individualistas pela busca de um arranjo jurídico-institucional que resguarde o direito de 

propriedade e sua proteção dos inconvenientes que infernizam o equilíbrio da vida política. 

Assim, Locke entende que, sendo a propriedade unidade entre vida, liberdade e bens (Idem, 

p.458), cabe a um governo defendê-la coercitivamente; por isso, compreende a necessidade de 

um governo civil com poder militar para impor a lei como forma de exigir obediência aos 

limites de cada um no jogo econômico das relações sociais, logo “nenhuma sociedade política 

pode existir ou subsistir sem ter em si o poder de preservar a propriedade [...] apenas existirá 

sociedade política ali onde cada qual de seus membros renunciou a esse poder natural, 

colocando-o nas mãos do corpo político” (Ibidem).  

Esse corpo político é constituído pelas mesmas forças que o instituíram, diferente de 

Hobbes, em cuja compreensão os instituidores delegam a um ou a alguns a tarefa do governo. 

Porém, para Locke, a representação política não exclui a participação dos individualistas, pelo 

contrário, o parlamento é o seu locus e nele estarão as forças da comunidade dos iguais 

                                                 
168 Faz sentido pensar o capitalismo como força renovadora das relações sociais à medida que põe abaixo todo o 
séquito de iniquidades do sistema feudal, e o dinheiro teve esse papel de transformar as relações sociais. Com o 
dinheiro o trabalho tem centralidade como valor e institui, por exemplo, a mobilidade social. 
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inspirada por um tipo de sociabilidade entre os homens no estado de natureza, onde são livres. 

Portanto: 

Sendo todos os homens, como já foi dito, naturalmente livres, iguais e 
independentes, ninguém pode ser privado dessa condição nem colocado sob o 
poder político de outrem sem o seu próprio consentimento. A única maneira 
pela qual uma pessoa qualquer pode abdicar de sua liberdade natural e 
revestir-se dos elos da sociedade civil é concordando com outros homens em 
juntar-se e unir-se em uma comunidade, para viverem confortável, segura e 
pacificamente uns com outros, num gozo seguro de suas propriedades e com 
maior segurança contra aqueles que dela não fazem parte (Idem, p. 468). 169 
 

Mais claramente, Locke enfatiza que “não é sem razão que ele procura e almeja 

unir-se em sociedade com outros que já se encontram reunidos ou projetam unir-se para a 

mútua conservação de suas vidas, liberdades e bens, aos quais atribuo o termo genérico de 

propriedade” (Idem, p. 495). Destarte, embora o tema do individualismo merecesse um estudo 

mais aprofundado, e infelizmente este não é o seu campus, surge da história inglesa como um 

conjunto de práticas quotidianas que enseja valores e, por conta disso, um sistema social que 

erige estruturas jurídico-políticas que salvem o individualismo enquanto rede de interesses 

solidários fincados pela tradição. Nesse sentido, o individualismo não será necessariamente 

algo nefasto porque nasce como um fenômeno moral da cultura que se sustenta nas práticas 

econômicas e resguardadas por leis e por um conjunto de instituições jurídico-políticas. 

Se o individualismo é parido pelo universo inglês sem nos preocuparmos com sua 

data de nascimento, o capitalismo inicial, por sua vez, dele se apropria quando começa a ser 

efetivado na economia feudal nos atalhos do campo, do comércio, das manufaturas. Desse 

casamento entre individualismo e capitalismo, é concebido o pensamento liberal que terá por 

escopo teorizar ao mesmo tempo que justifica as mudanças que esse enlace criou para a 

Inglaterra. 

Contudo, nada disso teria acontecido da forma como se deu se outros eventos não 

tivessem ocorrido simultaneamente, tais como revoluções comercial e urbana, Renascimento, 

expansão marítima, Reforma, revolução científica, absolutismo etc., até porque, segundo Marx 

e Engels, não existe história particular, mas uma história universal com seus desdobramentos 

                                                 
169 “Tal caráter democrático e universal do status originou-se do fato de que esse era essencialmente o status de 
liberdade e, na Inglaterra do século XVII todos os homens eram livres, uma vez que o status servil já havia 
desaparecido e o lavrador inglês era considerado um membro de uma sociedade na qual, pelo menos 
nominalmente, havia uma única lei para todos os homens” (FONSECA, 2009, p. 3337). ** 
** Esse dado explica, de certa forma, o processo de transformação dos direitos, segundo Thomas Marshall. 
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singulares (2007, p. 39, nota A). Os acontecimentos históricos não estão desconectados entre 

si porque os seres humanos, na busca e efetivação dos seus desejos e interesses, se conectam 

uns com os outros em virtude de os indivíduos não serem autossuficientes, dependendo uns 

dos outros na busca de meios para suprir suas carências e necessidades, e, da mesma forma, as 

sociedades também o fazem. Assim, o desenvolvimento das forças produtivas inglesas só foi 

possível pelo desenvolvimento das forças produtivas de Veneza que financiaram a expansão 

marítima ibérica que impulsionou a economia inglesa. Nesse novo mundo, por conta dessas e 

outras transformações, surge o sistema teórico do liberalismo que estabeleceu reflexões e 

soluções práticas em muitas esferas da vida humana. O liberalismo não é somente uma 

portentosa elaboração inglesa, mas o seu solo de origem e a expressão mais acabada do que 

ele representa na aliança entre individualismo e capitalismo no século XIX, tanto que acabou 

por se tornar “tipo ideal” à guisa de modelos político, jurídico e econômico.   

 

3. Elementos do pensamento liberal  

Na investigação de determinado problema, cremos ser necessário, por princípio, partir 

dos seus elementos conceituais que consistem em singularidades apreendidas pela cognição 

humana. Nesse sentido, sabendo da dificuldade de elaborar um conceito para o liberalismo, 

visto ser uma corrente teórica que não tem um filósofo fundador, mas um número expressivo 

de teóricos que formulou muitos princípios importantes para esta escola em épocas distintas, no 

tópico anterior destacamos o nome de Locke como teórica fonte do liberalismo. Sabemos, 

entretanto, o quanto corremos o risco por assim designar o filósofo inglês. Por outro lado, o 

termo liberalismo não tem sua origem no século XVIII, período em que os expoentes desse 

pensamento, como David Hume, Montesquieu, Adam Smith, por exemplo, jamais 

mencionaram tal palavra para expressar o significado que nós atribuímos a ela,170 mas, pelo 

menos, identificamos o liberalismo como doutrina por Michel Richard: “o liberalismo é um 

conjunto heterogêneo de ideias filosóficas e políticas que se fundam na ideia de que só o 

                                                 
170 “Entre as muitas definições históricas, que utilizam o adjetivo liberal, existe em primeiro lugar a do historiador 
puro, tendo como ponto de partida o uso político do termo ‘liberal’, que é do século XIX (antes, na linguagem 
comum, o termo indicava uma atitude aberta, tolerante e/ou generosa, ou as profissões exercidas pelos homens 
livres). De fato, tal termo aparece, primeiro, na proclamação de Napoleão (18 Brumário), entrando, depois, 
definitivamente, na linguagem política através das cortes de Cadiz, em 1812, para determinar o partido que 
defendia as liberdades públicas contra o partido servil, e, na literatura, através de Chateaubriand, Madame de 
Staël e Sismondi, para indicar uma nova orientação ético-política” (MATTEUCCI, 1998, p. 687-688).  
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homem e a natureza têm possibilidade de se tornarem senhores do universo para o conquistar 

e desfrutar” (1978, p. 18), ou, de  outra forma, “a ideologia liberal determina-se, em primeiro 

lugar, pelo estabelecimento da soberania da razão como meio e fim do homem para aceder à 

felicidade” (Ibidem).171 

Por conseguinte, segundo John Gray, o liberalismo caracteriza-se por ser uma corrente 

teórica de tradição intelectual identificada com o pensamento e a prática em torno da ideia de 

indivíduo livre e autônomo (1988, p. 11).172 Assim, o liberalismo tem um conjunto de distintos 

princípios que mostra sua visão no que diz respeito à concepção de homem, a saber: 1. 

individualismo: pessoa humana mais importante que a coletividade; 2. igualdade: todos são 

igualmente submetidos aos mesmos estatutos moral e legal; 3. universal: unidade moral da 

espécie humana; 4. melhorista: aperfeiçoamento das instituições sociopolíticas em virtude da 

crença do progresso (GRAY, 1988, p. 12). O liberalismo, portanto, funda-se no poder da razão 

e seus princípios ético-políticos baseiam-se nos direitos dados por ela, e em sua exigência 

moral torna a liberdade em um pressuposto necessário, porque a razão não existe por conta de 

um estatuto, mas é sobre ela que o estatuto político se alicerça e se justifica. 173 

Michel Richard apresenta uma complexa formulação do liberalismo por meio de 

quatro conceitos importantes semelhantes aos de Gray. Para Richard, o liberalismo tem seu 

surgimento nos estertores da Idade Média, trazendo consigo quatro ideias básicas, a saber: 1. 

razão: é a crença na razão enquanto ideal humano com o propósito de compreensão da 

realidade; 2. felicidade: propõe oposição ao além como lugar da felicidade e a negação da 

noção cristã de providência, enfatizando que a felicidade está neste mundo; 3. indivíduo: 

posiciona-se contra as autoridades e dogmas religiosos, ideia de indivíduos cuja autoridade da 

consciência pessoal conhece a verdade; 4. propriedade: reclama para o indivíduo a fruição da 

propriedade privada contra o latifúndio feudal (1978, p. 17). Destarte, esclarece o autor que a 

                                                 
171 “Liberalismo, no sentido sintetizado pela clássica expressão “laissez faire, laissez passer” de origem 
fisiocrata, não se reporta apenas e imediatamente ao mercado, mas tem em conta uma luta política contra o 
absolutismo. Esse liberalismo é correlato a um individualismo muito específico, obtido a partir do confronto entre 
impulsos egoístas e impulsos ‘sociais’ ou ‘sociáveis’, por assim dizer” (BACHUR, 2006, p. 169).  
172 “Para o liberal, o fim principal é a expansão da personalidade individual, mesmo se o desenvolvimento da 
personalidade mais rica e dotada puder se afirmar em detrimento da personalidade mais pobre e menos dotada” 
(BOBBIO, 1994, p. 39). 
173 “O liberalismo é uma doutrina política. Como uma doutrina política o liberalismo não é neutro em relação aos 
fins que o homem pretende alcançar; pressupõe que a imensa maioria das pessoas prefere a abundância à pobreza, 
e procura mostrar qual o melhor meio de atingir esse objetivo. O liberalismo, portanto, é uma doutrina voltada 
para a melhoria das condições materiais do gênero humano. Seu propósito é reduzir a pobreza e a miséria, e o 
meio que propõe para que esse objetivo seja atingido é a liberdade” (STEWART JR., 1995, p 71). 
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“ideia central do liberalismo consiste em introduzir a noção de perfectibilidade: a razão pode, 

só pelo seu poder, fazer progredir na ordem do conhecimento e da ação” (Idem, p. 20). 

Segundo Locke, o homem teria livre gozo e total disponibilidade sobre a 

propriedade, mas, como tal condição tem seus percalços, os homens buscam, no governo 

civil, o máximo de liberdade do estado de natureza com as garantias legais e coercitivas na 

defesa dos frutos do trabalho (1973, §123), portanto, o que se ressalta no pensamento liberal é 

a relação entre direito, propriedade e a liberdade em que “o  Estado surge sendo o único poder 

susceptível de arbitrar os conflitos de autoridade e as relações de forças” (RICHARD, 1978, 

p. 25). Assim, o Estado é figurado como juiz imparcial que julga as contendas dos indivíduos, 

desinteressadamente.  

Dessa forma, toda autoridade é respeitável quando cuida da propriedade, segurança e 

liberdade de todos, portanto um liberal entende que a vida coletiva impõe aos seres humanos 

reciprocidade.  Nesse caso, para o liberalismo, de um modo geral, o ser individual e o ser 

social são idênticos porque o individualismo liberal não é algo imoral, porém, sobretudo, um 

entendimento de que tudo deve voltar-se para o indivíduo, logo o liberalismo legitima a 

propriedade privada por meio do direito positivo, pois “a legitimação da propriedade consiste 

em afirmar que, além de ser um bem material justamente adquirido pelo trabalho, é um bem 

moral e ético naquilo em que proporciona a recompensa desse trabalho, a fruição e a 

felicidade” (RICHARD, 1978, p. 29). Assim, o papel do Estado é proteger interesses e 

arbitrar conflitos sob a égide da lei, porque “sendo a lei a expressão da soberania dos homens 

sobre si mesmo em acordo com a liberdade dos outros, o poder, a força e a autoridade só são 

criticados na medida em que o Estado não respeite o contrato social” 174 (Idem, p. 26). 

Segundo Norberto Bobbio, a ideia política de liberalismo remete a “uma determinada 

concepção de Estado, na qual o Estado tem poderes e funções limitadas, e como tal se 

contrapõe tanto ao Estado absoluto quanto ao Estado que hoje chamamos de social” (1994, p. 

07).  Desse modo, o pressuposto racional do Estado liberal é garantir a doutrina dos direitos do 
                                                 
174 O contratualismo pode ser entendido como um conjunto de teorias diversas com problemas e soluções também 
diversos. Em sentido amplo, o contratualismo compreende aquelas teorias político-jurídicas que veem a origem 
da sociedade e o fundamento do poder político na figura jurídica do contrato político, ou seja, em um acordo 
tácito ou expresso entre a maioria dos indivíduos que assinalaria o fim do estado natural e o início do Estado 
político. Em sentido restrito, representa uma escola que floresceu na Europa entre os começos do séc. XVII e fins 
do século XVIII, que teve os seguintes expoentes: Althusius, Hobbes, Spinoza, Pufendorf, Locke, Rousseau e 
Kant. Para estes teóricos, a sociedade não é um fato natural, mas uma convenção entre os indivíduos, e para 
justificar o tipo de sociedade que tomava o estado de natureza como ideia motriz da necessidade da vida 
sociopolítica.  
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homem elaborada pela escola do direito natural (ou jusnaturalismo) para a qual o ser homem 

tem por natureza o direito à vida, à liberdade, à felicidade etc., independentemente de sua 

vontade ou de outros (BOBBIO, 1994, p. 11).175 A concepção de Estado de Direito, Estado 

mínimo ou Estado máximo, por sua vez,  é consequência histórica do liberalismo cujo poder 

estatal está regulado por normas fundamentalmente constitucionais em que os poderes públicos 

e a máquina administrativa submetidos aos princípios de legalidade, moralidade, publicidade, 

impessoalidade etc. Dessa forma, o Estado de Direito, uma elaboração histórica do pensamento 

liberal, é a constitucionalização dos direitos naturais em direitos positivos, pois, para o 

liberalismo, não são os homens que dirigem o Estado de Direito, mas as leis como autoridade 

dada pela razão em sintonia histórica com o pensamento político de Aristóteles. 

Do ponto de vista do indivíduo, o Estado é um mal necessário (PAINE, 1964, p. 04), 

por isso deve existir para servir ao indivíduo e sua ação deve ser a mínima possível porque a 

essência do liberalismo é a ideia de liberdade como condição do indivíduo se impor ao 

governo, e Bobbio assinala que “o processo de formação do Estado liberal pode ser 

identificado com o progressivo alargamento da esfera de liberdade do indivíduo, diante dos 

poderes públicos” (2005, p. 22),176 ou, de acordo com Stuart Mill, a luta entre liberdade e 

autoridade, é a mais nítida característica da luta dos povos historicamente, dos gregos aos 

ingleses, em que liberdade significa proteção contra a tirania dos governantes políticos (1963, 

p. 03). Nesse lugar da luta contra a natureza despótica dos governos, o liberalismo ocupa o 

centro da história moderna e, com isso, assume um caráter revolucionário à medida que sua 

postura civilizadora impõe limites aos atropelos irracionais da conduta humana, justificando, 

porém, a liberdade como um valor fundante porque, diante do despotismo, não se clama por 

igualdade ante o opressor, mas invoca-se a liberdade para livrar-se de suas garras. Dessa forma, 

                                                 
175 “Jusnaturalismo é uma doutrina segundo a qual existe e pode ser conhecido um ‘direito natural’, ou seja, um 
sistema de normas de conduta intersubjetiva diverso do sistema constituído pelas normas fixadas pelo Estado 
(direito positivo). Este direito natural tem validade em si, é anterior e superior ao direito positivo e, em caso de 
conflito, é ele que deve prevalecer” (FASSÒ, 1998, p. 655). ** 
**  “O Jusnaturalismo pode ser definido como uma teologia racionalista que afirma existir uma ordem natural e 
harmônica do universo, de origem divina, mas revelada pela razão, da qual se podem derivar princípios morais e 
de direito a partir da noção de que a ordem natural inclui normas éticas às quais a conduta individual e a legislação 
devem obedecer para o cumprimento da vontade divina” (FRITSCH, 1996, p. 14). 
176 “A palavra individualismo que caracteriza o liberalismo não deve ser primeiramente compreendida como 
sendo um conceito moral de egoísmo do indivíduo, antes se deve ver nela a sistematização lógica, jurídica e 
política segundo a qual a sociedade é finalizada por e para o indivíduo” (RICHARD, 1978, p. 27). ** 
** O individualismo não nasce como doutrina imoral, pelo contrário, é a expressão da moralidade burguesa. 
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o liberalismo, no limiar do mundo moderno, é a corrente política que alumia as tensões entre 

conservadores e agentes do progresso. 

Outrossim, segundo Bettina Bien Greaves, liberalismo é “o grande movimento 

político e intelectual que, na moderna civilização, se anunciava como promotor da economia 

livre de mercado, da limitada ação governamental e da liberdade individual” (2010, p. 29). 

Igualmente, conforme Mises, “o liberalismo busca produzir apenas o bem-estar exterior, 

porque sabe que as riquezas interiores, espirituais, não podem atingir o homem de fora, mas 

somente de dentro, de seu próprio coração” (2010, p. 36). Sendo assim, ainda, para Mises, “o 

liberalismo visa a que se conceda à razão, na esfera da política social, a aceitação com que já 

conta, sem maiores disputas, em todas as outras esferas da ação humana” (Idem, p. 37). 

Com razão, diante das condições históricas em que vivia, Adam Smith177 propugna 

pela ideia de liberdade nas relações humanas quando afirma que “não é da benevolência do 

açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da consideração 

que eles têm pelo seu próprio interesse” (SMITH, 1996, p. 74), porquanto o bem-estar filia-se 

à ideia do útil como maximização do maior número dos indivíduos beneficiados e à concepção 

de que a busca individual da felicidade acaba por criar fios conectivos criadores do tecido 

social como expressão do bem comum reflexo dos interesses individuais.178 Essa ideia 

oitocentista tem sua origem na vida econômica e acabou por influenciar os motivos da vida 

social em que buscar o melhor para si constrói uma complexa engrenagem que favorece a 

todos por considerar a sociedade um sistema newtoniano cujos interesses corporificados se 

atraem necessariamente, pois assim as leis da física influenciam as leis das relações sociais. 179 

                                                 
177 “O pressuposto fundamental da filosofia moral de Smith está na compreensão de toda a ambiguidade do 
individualismo: o self-love é absolutamente indispensável à sociedade, é a linha tênue que equilibra impulsos 
egoístas e impulsos sociáveis. As ‘paixões egoístas’ estão situadas em uma zona de penumbra entre as ‘paixões 
sociáveis’ e as paixões insociáveis” (BACHUR, p. 2006, p. 171). 
178 O utilitarismo é uma escola filosófica cujos formuladores são Jeremy Bentham e Stuart Mill. Em sua versão 
ética, o utilitarismo identifica o bem com o útil, tornando-o elemento moral do pensamento político-econômico 
inglês do séc. XIX. O utilitarismo é considerado uma teoria consequencialista, que traduz a noção de justo ao 
princípio do que é útil, considerando que uma sociedade justa é aquela onde impera o bem-estar do maior número 
de indivíduos, e esse bem-estar não se circunscreve tão somente ao universo econômico, mas ao conjunto social. 
Outra importante noção do utilitarismo reside no fato de o ato moral se baseia nas melhores consequências e não 
no princípio moral kantiano, na execução do dever pelo simples dever.  
179 “E se a filosofia natural em todas as suas partes, perseguindo este método, for afinal aperfeiçoada, os limites 
da filosofia moral serão também alargados. Pois, até onde podemos saber pela filosofia natural qual é a Primeira 
Causa, que poder Ele tem sobre nós e que benefícios recebemos de Ele, até que ponto nosso dever com relação a 
Ele, como com relação a nós próprios tornar-se-á óbvio pela luz da Natureza” (NEWTON, 1996, p. 298).  
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Seguindo o pressuposto da superestimação da liberdade, Guilherme Merquior pontua 

que “autonomia é, portanto, estar livre de coerção: implica que os outros não impeçam o 

curso de ação que escolhemos” (1991, p. 22). Nessa fórmula, o indivíduo seria livre em 

relação ao Estado e aos semelhantes na sociedade civil, o que levou Merquior a refletir e 

sistematizar sobre quatro tipos de autonomia, a saber: 1. liberdade contra opressão por recusar 

a interferência arbitrária sobre a dignidade da pessoa; 2. liberdade de participação na 

administração dos negócios da comunidade; 3. liberdade de consciência e crença; 4. liberdade 

de viver como se deseja ou liberdade de realização pessoal (Idem, p. 22-23). Dessarte, o 

liberalismo surge como síntese destas concepções de liberdade, liberando “as potências 

individuais” acorrentadas.  

O ensaísta brasileiro, ainda sobre a autonomia, classifica três tipos de liberdade que, 

historicamente, estão ligados aos aspectos culturais das sociedades por se tratarem de modelos 

específicos quanto ao pensamento liberal; nesse caso os exemplos são o inglês, o francês e o 

alemão. O modelo inglês caracteriza-se pela ausência de coerção, segundo Hobbes; o modelo 

francês, na perspectiva rousseauniana, funda-se na liberdade enquanto autodeterminação e na 

política devendo expandir a autonomia da personalidade; a forma alemã, inspirada em 

Wilhelm von Humboldt, consiste na formação humanística sobre a personalidade para seu real 

aperfeiçoamento à medida que educa a liberdade e liberta-se para educar (Idem, p.  27-32). 

Nessa perspectiva, sendo a ideia de indivíduo a menor parte de algo, o indivíduo 

social significa que o ser humano é a parte indivisível da sociedade, e se a sociedade é 

constituída de indivíduos humanos, estes são os elementos mais importantes desta mesma 

sociedade e, nesse caso, o Estado deve existir como instrumento das vontades particulares e do 

interesse do bem comum, que pode ser de poucos, de alguns, de muitos ou de todos. Poucos 

ao se tratar de descriminação positiva em favor de indivíduos que devem ser protegidos; 

alguns quando se referir a um determinado grupo social que necessite de proteção jurídica; 

muitos por ser referente à maioria; todos no que diz respeito à totalidade dos cidadãos. Dessa 

maneira, o liberalismo, apesar das muitas correntes, que gravitam em torno desse nome, é, em 

síntese, uma escola teórica que toma o indivíduo como problema e por isso dedica-se a refletir 

a liberdade como condição necessária do indivíduo e o potencializa como sujeito, artífice de 

sua própria existência. Se liberdade é a condição do homem livre, e livre está associado à ideia 

de razão, porque ser racional é aquele que sabe calcular, o liberalismo compreende, portanto, 
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que o indivíduo deve ser responsável por si mesmo, tanto que Kant chama atenção para a 

responsabilidade que cada um tem sobre a necessidade de instruir-se como via à maioridade 

intelectual e moral (1985, p. 100-114). Esse tipo de maioridade, intelectual e moral, expressa o 

otimismo que o liberalismo imprimiu nos movimentos revolucionários inspirados em suas 

ideias, e tal otimismo é fruto das descobertas científicas e invenções tecnológicas que 

passaram a ideia de que o ser humano poderia dominar a natureza e dela extrair o melhor 

progresso. 

Retomando Locke como exemplo, sem esquecer Rousseau, o pensamento liberal de 

matriz jusnaturalista não tem a natureza como algo que deva ser praguejado ou rejeitado, pelo 

contrário, a natureza, segundo esses autores, é um estado ideal no qual as relações humanas 

são guiadas por leis naturais, ou seja,  leis racionais em que há liberdade e igualdade, 

demonstrando que a sociedade apenas deve refletir o estado de natureza à medida que afasta 

os inconvenientes que colocam em situação de perigo as condições de vida do estado de 

natureza. Mediante isso, para o liberalismo, calcado no direito natural, o plano social deve 

expressar a virtuosidade da esfera natural, logo, dito de outra maneira e fazendo uma analogia, 

o estado de natureza seria, grosso modo, o plano inteligível, “o mundo das ideias”, enquanto o 

governo da sociedade civil consistiria no mundo sensível, cópia inteligente daquele.    

Outro aspecto importante que faz com que a natureza esteja no centro do pensamento 

liberal são as concepções mecanicistas da física de Newton. Para o filósofo inglês, a natureza é 

toda simétrica e por isso a matemática pode não só capturá-la como interpretá-la. Sendo assim, 

a matemática nos apresenta uma natureza lógica, na qual o movimento dos corpos celestes e 

suas relações são dadas por proporções e equilíbrios. Essa forma de pensar influenciou, por 

exemplo, a teoria da desconcentração das funções do Estado ou da divisão dos três poderes, 

segundo na qual todas as instâncias políticas funcionariam como sistema de freios e 

contrapesos, um em relação ao outro, muito embora haja os que afirmem que essa tripartição 

figuraria um vigiar permanente de um poder pelo outro. Entretanto, a despeito desta última 

hipótese, a anterior está em sintonia com a tese segundo a qual a sociedade civil deve espelhar 

o estado de natureza, nesse caso suas leis naturais enquanto dimensão lógico-racional.   

Mesmo que possa parecer uma análise psicológica, mas estando longe disso, o 

aspecto otimismo invade o pensamento liberal e o domina porquanto os avanços tecnológicos, 

as descobertas científicas, o direito de estabelecer contrato, o trabalho assalariado, a liberdade 
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religiosa, as manufaturas, as melhorias de condições de vida etc., ensejaram um olhar otimista 

sobre o desenrolar da vida das sociedades em que a tônica é dada pela teoria do progresso 

humano mesmo a despeito de o liberalismo ser uma teoria naturalista e a-histórica.   

O liberalismo, que tem suas raízes nas experiências culturais inglesas e que foi, em 

um tempo histórico de três séculos, aperfeiçoado por muitos teóricos europeus e 

estadunidenses, mantém sua identidade ligada aos problemas concernentes à liberdade, à 

organização do Estado, à livre fruição econômica da propriedade, à lei como parâmetro 

sociopolítico, a descentralização do poder, ao poder judiciário como instância jurídico-política 

capaz de compor os conflitos e os interesses individuais sob a racionalidade, à felicidade do 

indivíduo em que pese evitar levar prejuízos a outrem etc. Mas, parece que a igualdade é um 

tema delicado no universo liberal, embora Locke afirme que, no estado de natureza, os 

homens são livres e iguais. 180 

Todavia, a base da igualdade, segundo os liberais, por influência fisiocrata, repousa 

no princípio de que a posse sobre a propriedade legitima-se por meio do trabalho. Nesse 

sentido, os homens são livres por natureza e iguais perante a lei que protege aqueles que têm, 

no trabalho, o engenho e a materialização das capacidades individuais, além de afirmar que a 

igualdade é um arranjo jurídico para proteger os indivíduos que buscam a propriedade pelo 

trabalho da exploração daqueles que não trabalham sobre aqueles.     

 

4. Constitucionalismo 

O que se pretende com uma Constituição? Em que medida uma estrutura política tem a 

necessidade de se instituir por meio de uma Constituição? Qual a sua necessidade? Será que 

uma Constituição, necessariamente, é um documento formal, uma ideia ou um conjunto de 

instituições jurídico-políticas de uma determinada nação? Na elaboração de um determinado 

problema e na devida reflexão sobre ele, o que se deve fazer é seguir a máxima aristotélica de 

que se deve começar, “como é natural, pelo princípio” (Arg.Sof, 164a,20).  

O termo Constituição tem origem no latino constitűtiõ, oriundo do verbo consituere, 

que significa constituir, natureza, estado, condição; por outro lado, tem o sentido abrangente 

                                                 
180 “A luta formativa do liberalismo foi a reivindicação de direitos -- religiosos, políticos e económicos - e a 
tentativa de controlar o poder político. A cultura moderna é normalmente associada a uma profusão  de direitos 
individuais” (MERQUIOR, 1991, p. 36). 
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de ser uma disposição legal, instituição. O termo foi, com o passar do tempo, ganhando 

sentido jurídico-político após muitos debates entre juristas a partir da Idade Média, assumindo, 

definitivamente, o conteúdo como nós o conhecemos hoje por influência do idioma francês, 

grafado como Constituição, e seu conceito está posto por diversos teóricos.181 

Quando os gregos pensaram em Constituição tinham em mente não um documento 

formal – tal como concebido pela experiência estadunidense de 1787 -, mas um conjunto de 

magistraturas, leis, instituições, regime, governo, politeia etc., que configurou até meados do 

século XVIII. Esse entendimento, originalmente ligado ao pensamento grego antigo, guardava 

um sentido polissêmico do termo Constituição que hoje não tem amparo no mundo ocidental, 

exceto nos países de matriz anglo-saxã, especialmente a Inglaterra, a qual não possui uma 

Constituição formal, tendo o seu direito norteado pela tradição consuetudinária, 

especificamente a common law, em que os costumes são expressivos, assim como a força dos 

tribunais, o conjunto de leis etc. Assim, o jurista e político Lord Bolingbroke define que: 

Por constituição entendemos, quando falamos com propriedade e exatidão, 
aquele conjunto de leis, instituições e costumes, derivado de certos princípios 
fixos de razão, dirigido a determinados objetos fixos de bem público, que 
compreende o sistema geral, de acordo com que a comunidade concordou em 
ser governada (1841, p. 88). 182 
 

Este entendimento de Constituição está para além daquele que a restringe ao status de 

lei maior de um Estado sob forma documental, logo conceito que remota aos gregos e também 

marca o constitucionalismo inglês, diferente do nosso que é formal.183 A tradição britânica 

assenta-se em um sistema de instituições jurídico-políticas, costumes e normas jurídicas que 

configuram uma estrutura política inteiramente subordinada aos interesses dos que a 

instituíram. Constituição, nesse sentido, é resultado da vontade dos cidadãos sob um sistema 

racional de estabilidades que controla e dispõe, literalmente, como se obtém e exerce o poder 

do Estado.   

                                                 
181 “A constituição do Estado, considerada sua lei fundamental, seria, então, a organização dos seus elementos 
essenciais: um sistema de normas jurídicas, escritas ou costumeiras, que regula a forma do Estado, a forma de seu 
governo, o modo de aquisição e o exercício do poder, o estabelecimento de seus órgãos, os limites de sua ação, os 
direitos fundamentais do homem e as suas respectivas garantias” (SILVA, 1998, p. 39-40). 
182 “By constitution we mean, whenever we speak with propriety and exactness, that assemblage of laws, 
institutions and customs, derived [3] from certain fixed principles of reason, directed to certain fixed objects of 
public good, that compose the general system, according to which the community hath agreed to be governed.” 
Tradução livre. 
183 Vide de Charles Howard McIlwain, Constitucionalismo: Antigo e Moderno, 1947, texto disponibilizado no 
site: https://oll.libertyfund.org/titles/mcilwain-constitutionalism-ancient-and-modern 
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Nos escritos clássicos do pensamento jurídico-político liberal, percebemos que a 

importância da Constituição consiste em ser ou não um documento formal-legal que 

estabeleça instituições políticas e jurídicas capazes de proteger os cidadãos dos arbítrios do 

Estado, do poder do governante, ao mesmo tempo que possibilita condições à expansão 

potencial dos indivíduos, bem como garantir as liberdades e a fruição dos bens advindos das 

propriedades e do trabalho. Por isso, o constitucionalismo inglês e mais tarde o britânico, ao 

seu turno, tem por propósito a defesa do que passou a ser chamado de Estado de Direito, 

Império da Lei ou Primado do Direito - Rule of Law -,184 expressão criada e empregada no 

século XVII pelo teólogo escocês Samuel Rutherford com o propósito de opor-se ao direito 

legal ilegítimo centrado num suposto direito divino. Dessa forma, Estado de Direito é a 

concepção segundo a qual o fundamento da vida política é a lei instituída pelos cidadãos ou 

por seus representantes legais nos poderes constituídos. Muito embora a ideia de que as leis 

devem governar as sociedades remonte aos filósofos gregos, sobretudo a Aristóteles, mas 

somente a partir das revoluções liberais dos séculos XVII é que tal princípio é aplicado pela 

Inglaterra, em 1689. 185 

Segundo os estudiosos, grosso modo, o desenvolvimento do constitucionalismo 

inglês tem sua origem e desenvolvimento da seguinte maneira: 1. a primeira fase tem início 

                                                 
184 “Questão XXXIX: Se ou não qualquer prerrogativa acima da lei deve-se ao rei. Ou se jura majestatis for tal 
prerrogativa - Um poder supremo tríplice. - O que ser jura regalia - Os reis não conferem honras à sua plenitude 
de poder absoluto, mas de acordo com a linha estreita e o estado de direito, a justiça e a boa observância. - A lei 
do rei, 1 Sam 8: 9, 11. - Diferença de reis e juízes. - A lei do rei, (1 Sam. 8: 9, 11). - Que domínio o rei tem sobre 
os bens dos súditos” (RUTHERFORD, 2009, p. XIV). Tradução livre. **  
** “Questão XXVI - Quando o rei está acima da lei ou não: Arg. 6. - Assim, o príncipe permanece, mesmo sendo 
um príncipe, uma criatura social, tanto um homem quanto um rei; alguém que deve comprar, vender, prometer, 
contratar, dispor: portanto, ele não é regula regulans, mas sob o domínio da lei [estado de direito]; pois é 
impossível, se o rei puder, de uma maneira política, viver como um membro de uma sociedade, e executar atos de 
política, e assim executá-los, como pode, por seu cargo, comprar e não pagar; prometer, e prometer, e jurar aos 
homens, e não executar, nem ser obrigado a homens para fazer um julgamento do seu juramento, e matar e 
destruir, e ainda na curia politicæ societatis, no tribunal da política humana, ser livre: e que ele pode dar 
heranças, como apenas recompensas de virtude e bem-fazer, e tirá-las novamente” (Idem, p. 236). Tradução livre.  
185 "Os Lords, espirituais e temporais e os membros da Câmara dos Comuns declaram, desde logo, o seguinte: 
1. Que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para suspender as leis ou seu cumprimento. 
2. Que, do mesmo modo, é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para dispensar as leis ou o seu 
cumprimento, como anteriormente se tem verificado, por meio de uma usurpação notória. 
3. Que tanto a Comissão para formar o último Tribunal, para as coisas eclesiásticas, como qualquer outra 
Comissão do Tribunal da mesma classe são ilegais ou perniciosas. 
4. Que é ilegal toda cobrança de impostos para a Coroa sem o concurso do Parlamento [...]  
5. Que o ato de levantar e manter dentro do país um exército em tempo de paz é contrário a lei, se não proceder 
autorização do Parlamento. 
15. Que é indispensável convocar com frequência os Parlamentos para satisfazer os agravos, assim como para 
corrigir, afirmar e conservar as leis. - Bill of Rigths de 1689 
(http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/decbill.htm). 
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com a Magna Charta em 1215 em que os nobres impuseram ao rei João Sem Terra uma série 

de restrições e obtiveram garantias jurídicas conforme seus interesses, com destaque para o 

instituto do Habeas Corpus; 2. na segunda fase, marcada pela turbulência do século XVII nos 

conflitos entre a coroa e o parlamento, são elaborados dispositivos legais como a Petição de 

Direito - Petition of Right - de 1628, e a Declaração de Direitos - Bill of Rigths - de 1689; 3. a 

terceira fase corresponde ao Reform Acts de 1832 (1867 e 1884), se destaca pelas reformas 

eleitorais quando ampliou o número de eleitores; 4. a quarta fase refere-se a  Judicature Act 

enquanto reforma do poder judiciário em 1873 (VALADARES, 2011, p. 2-4). 

O jurista inglês Albert Venn Dicey, publicou em seu livro, Introduction to the study 

of the law of the Constitution, de 1885, o que considerou serem os três pilares da Constituição 

inglesa, a saber: 1. Statute Law, leis escritas elaboradas pelo parlamento que incorporam 

costumes; 2. Cases Law, decisões judiciais que constroem interpretações e reinterpretações 

legais; 3. Constitutional conventions, derivadas dos acordos políticos elaborados no 

parlamento e de natureza não escrita. Ainda segundo Venn Dicey, deve-se destacar que tais 

pilares pertencem aos princípios da soberania parlamentar, e, por conseguinte, ao Estado de 

Direito. Desse pequeno histórico, constatamos o que dissemos acima quanto ao aspecto 

progressista das instituições políticas e jurídicas do sistema inglês (DICEY, 1982). 

O liberalismo e, consequentemente, o constitucionalismo defendem o princípio Rule 

of Law contra a experiência absolutista monárquica porque o Estado de Direito é obrigado a 

respeitar os indivíduos por ser um compromisso firmado no contrato político por meio da 

constituição ou das instituições jurídico-políticas, compromisso estreito com a racionalidade 

da existência do Estado como sociedade política. Assim, é dentro da norma jurídica que o 

governo se desenvolve aplicando a si mesmo o preceito de respeito às instituições, por isso, 

para Montesquieu, “num Estado, isto é, numa associação em que há leis”  (1973, p. 147), o 

governo atua dentro dos limites que a comunidade firmou como positivo, válido e suficiente. E 

como a comunidade é constituída de indivíduos individualistas, seus interesses são 

representados e protegidos no e pelo parlamento, porquanto uma comunidade é:  

 Constituída, erguida sobre a sua própria base, e atuando de acordo com a sua 
própria natureza, isto é, agindo no sentido da preservação da comunidade, 
somente possa existir um poder supremo, que é o legislativo, ao qual tudo 
mais deve ficar subordinado, contudo, sendo o legislativo somente um poder 
fiduciário destinado a entrar em ação para certos fins, cabe ainda ao povo um 
poder supremo para afastar ou alterar o legislativo quando é levado a 
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verificar que agem contrariamente ao encargo que lhe confiaram (LOCKE, 
1973, p. 99). 
 

Mesmo apontando saída institucional para resolver possíveis problemas dentro da 

comunidade dos individualistas; mesmo levando em consideração que as instituições políticas 

são as que representam o próprio sentido de comunidade e que possam de alguma forma se 

voltar contra o instituidor de tudo, para Locke, os indivíduos associados têm a última palavra 

em se tratando dos próprios direitos e destinos. A leitura de Locke é pertinente quando entende 

que os poderes legislativo e executivo foram pensados contra o absolutismo monárquico, 

portanto, inadmissível vê-los se comportando de maneira a obstaculizar quem os instituiu. 

Mas, não guardando ilusão quanto ao discurso lockeano, voltado para os proprietários e os 

novos homens de negócios, é de se considerar que o mesmo pôde ser usado como uma 

ferramenta contra os próprios proprietários ao longo da história. Pode parecer anacrônico, 

todavia, Montesquieu está correto quando afirma que os homens, ao buscarem seus interesses 

privados, mesmo ignorando, trabalham para o fim comum: “a honra movimenta todas as 

partes do corpo político; liga-as por sua própria ação, fazendo com que cada um caminhe 

para o bem comum acreditando ir em direção de seus interesses particulares” (1973, p. 45). 

Montesquieu, sistematizador da tese da desconcentração das funções do poder de 

Estado, configurou-a nos poderes legislativo, executivo e judiciário, considerando inoportuno 

deixar nas mesmas mãos as tarefas de legislar, administrar e julgar sem os estatutos legais. A 

desconcentração do poder é um remédio institucional que visa criar dentro dos poderes 

políticos e nas relações que estabelecem entre um com outros mediações de equilíbrio, 

evitando assim que um dos poderes se torne absoluto e obstaculize os membros de uma 

sociedade: 186 

                                                 
186 No livro Política, Aristóteles faz um desenho institucional das três funções das magistraturas: legislar, 
deliberar e julgar. Talvez o estagirita tenha sido um dos primeiros a estruturar o poder público a partir desta 
ordem: “Retomemos de novo o que estávamos a expor, de modo geral e em particular para cada regime, depois 
de escolhido o princípio que convém. Todos os regimes constam de três partes. Ora, o legislador prudente deve 
ter em conta o que convém a cada uma delas. Se essas partes em questão se encontram bem estabelecidas, o 
regime também estará bem estabelecido. Além do mais, os regimes diferem entre si em função do modo diferente 
de articular as partes. Uma dessas três partes relaciona-se com a deliberação sobre assuntos que dizem respeito 
à comunidade. A segunda é a que se refere às magistraturas (ou seja, por um lado, quais as magistraturas e 
sobre que assuntos devem ter autoridade; por outro, de que modo se deve proceder à sua eleição). A terceira 
parte é a que respeita ao exercício da justiça” (Pol. 1297b35-1298a5). Segundo alguns estudiosos, Aristóteles 
apenas restringiu-se a apresentar as magistraturas do ponto de vista formal e não material, ou seja, não se 
preocupou com a funcionalidade de um modo geral e, especificamente, de acordo com os casos específicos. De 
outra maneira cremos ser anacrônico supor que Aristóteles deveria pensar ao modo do pensamento moderno.   
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Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais, 
ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes: o de fazer leis, o de 
executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos 
indivíduos (MONTESQUIEU, 1973, p. 149).   

 
Como se observa acima, a tese de Montesquieu é resguardar os indivíduos das 

arbitrariedades do poder público, mantendo o Estado na sua verdadeira dimensão política de 

guardião dos direitos individuais, assegurando tranquilidade aos cidadãos. Mas, para que o 

Estado seja esse tipo de guardião, cuida-se para que os indivíduos instituam leis por meio do 

contrato político enquanto instrumento coercitivo contra possíveis arbitrariedades dos grupos e 

de facções com seus interesses particulares; interesses estranhos à concepção de república - 

como ressalva Madison. Por conseguinte, é necessária a solidificação de estruturas jurídico-

políticas com o firme propósito de manter, por meio de legislação competente, o equilíbrio 

entre o público e o privado, tendo à frente o povo como esteio de uma vontade capaz de 

impedir que o público pereça ante os interesses dissociados da realidade da segurança de e 

para todos. 

Na mesma linha de raciocínio de Montesquieu, Madison, comentando o pensador 

francês, observa que “quando todo o poder de um braço é exercido pelas mesmas mãos que 

possuem todo o poder de outro, os princípios fundamentais de uma constituição estão 

subvertidos” (1987, p. 333). Essa concentração de poderes coloca em perigo a estrutura 

constitucional e a própria soberania popular. É preciso, portanto, que essa mesma soberania 

popular conceba um remédio político-jurídico que debele tal anomalia, que barre por meio de 

instituições as facções, tendo por fim uma comunidade onde o coletivo, representado pelo 

conjunto dos indivíduos, esteja protegido em primeiro plano. Madison vai mais longe que 

Montesquieu e detecta a causa do facciosismo e, consoante a instabilidade institucional diz: 

A fonte mais comum e duradoura de facções, porém, tem sido a distribuição 
diversa e desigual da propriedade. Os que têm bens e os que carecem deles 
sempre formaram interesses distintos na sociedade [...] A regulamentação 
desses interesses diversos e concorrentes constitui a principal tarefa da 
legislação moderna e introduz o espírito partidário nas operações necessárias 
e ordinárias do governo (MADISON, 1987, p. 333). 
 

  A preocupação em estabelecer regras claras e precisas para o pleno funcionamento 

das sociedades políticas parece ter sido uma constante no pensamento político ocidental. Se o 

constitucionalismo, como o conhecemos, tem sua matriz na modernidade a partir das lutas e 

experiências no seio da sociedade inglesa, fundamentalmente, enquanto inquietação teórica, 
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existe desde a antiguidade clássica. Aristóteles levanta seu imenso edifício teórico tendo por 

preocupação a identificação da verdadeira natureza de uma ordem política, e chega à 

conclusão de uma ordem necessariamente baseada na justiça, em princípios permanentes e 

razoáveis para nortear a vida daqueles que administram a sociedade.  

O constitucionalismo, na forma de teoria jurídico-política, se desenvolveu dentro do 

absolutismo monárquico, o que foi natural, pois o objetivo dos seus construtores era o de 

combater esse mesmo absolutismo por meio de controles postos na Constituição, 

estabelecendo os critérios de organização do Estado e os limites de sua atuação. Se o 

constitucionalismo data da Idade Média, do ponto de vista teórico, não é estranho que sempre 

se buscou uma ordem jurídica racional em confronto direto contra o direito canônico, que 

autorizava a Igreja em nome de Deus a legislar na ordem civil sobre bens, pessoas e formas de 

organização social e também sobre os ordenamentos jurídicos advindos dos nobres que 

legislavam em seus domínios. O constitucionalismo liberal acentua, portanto, que uma 

determinada sociedade política encontra sua configuração e racionalidade quando sua estrutura 

tem por fundamento uma lei básica e universal, visando estabelecer os limites da atuação de 

cada um dos órgãos do Estado, situando os poderes no marco dos seus limites legais. Segundo 

Norberto Bobbio: 

O Estado moderno, liberal e democrático, surgiu da reação contra o Estado 
absoluto [...] Na tradição do pensamento político inglês, que ofereceu a 
melhor contribuição para a solução deste problema, dá-se o nome específico 
de ‘constitucionalismo’ ao conjunto de movimentos que lutam contra o abuso 
do poder (1984, p. 15).  
 

 Mediante tal abordagem, o Estado liberal seria a exemplificação do Estado de Direito 

constitucional em que a lei, sendo o esteio da organização social, particularmente estatal, é em 

si mesma o seu próprio critério de limite, portanto liberalismo e constitucionalismo são 

correntes que guardam verdadeiras relações de proximidade e até de incorporação de valores, 

tanto assim que, conforme Bobbio, Locke é um dos principais pensadores que elaboraram 

instituições jurídico-políticas para proteger a liberdade, a propriedade e o trabalho sob a égide 

de um Estado liberal e constitucional. Assim, o constitucionalismo moderno tem entendido 

que o Estado, na execução dos fins a que está submetido pela legalidade exposta nas 

Constituições, tem, de acordo com o interesse público, a agilidade na prestação de um serviço 

público, e o poder discricionário de fazer ou deixar de fazer alguma coisa sempre que o 
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interesse público estiver em jogo e conforme as disposições gerais que organizam a 

administração pública.  

É do interesse da comunidade que o governo leve adiante, de maneira eficiente e ágil, 

a execução de um dado fim na prestação de sua função, por isso o poder discricionário não é 

visto com maus olhos por Locke, que em suas reflexões até o tem como necessário. No 

capítulo que trata das prerrogativas do poder executivo, por exemplo, Locke enfatiza a 

necessidade deste poder dispor da discricionariedade com o fito de suprir lacunas que não 

puderam ser previamente pensadas pelo poder legislativo. Pela sua permanência e agilidade, 

visto que o legislativo se esgota na elaboração da lei, o poder executivo seria capaz de 

encontrar, sempre sob o espírito comunitário, soluções atuando necessariamente sem a 

permissão do legislativo: 

Sendo o objetivo do governo o bem da sociedade exige que várias questões 
fiquem entregues à discrição de quem dispõe do poder executivo; porque não 
sendo os legisladores capazes de prever e prover por meio de leis tudo quanto 
possa ser útil à comunidade, o executor das leis, tendo o poder nas mãos, 
possui o direito de, pela lei comum da natureza, fazer uso dele para o bem da 
sociedade (LOCKE, 1973, p. 105).   

 
Prerrogativa e usurpação são conceitos distintos, segundo Locke. Usurpação consiste 

em “atos que prejudicam ou dificultam o bem comum”, enquanto prerrogativa visa satisfazer 

necessidades comunitárias conforme o espírito da legislação. A prerrogativa só encontra 

legitimidade e permissão quando seu ato tem por fim o bem dos indivíduos, pois, para tal 

finalidade, os governos foram constituídos-instituídos e, quando isso não ocorrer ou quando a 

prerrogativa se configurar como usurpação, “o povo não tem outro remédio, como em todos 

outros casos em que não há juiz na terra, senão apelar para o céu” 187 (LOCKE, 1973, p. 

107). 

O constitucionalismo inglês influenciará toda Europa durante o século XVIII até que 

cada Estado nacional construua seu modelo próprio de Constituição a partir de cada caminho 

histórico e de suas especificidades culturais enquanto valores. Nesse cenário, o mais 

importante jurisconsulto brasileiro de tradição inglesa no Brasil é Rui Barbosa que, embora 

tenha se inspirado na Constituição dos EUA de 1787 para elaborar a de 1891, nunca escondeu 

a origem do seu pensamento liberal a partir das tradições britânicas.  

                                                 
187 Esta passagem consagra a insurreição contra os que, ilegítima e ilegalmente, oprimem por meio do Estado.  
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5. Igualdade: o elemento ético-político do pensamento liberal 

Como o propósito de toda reflexão é compreender o significado do seu objeto a partir 

de um conjunto criterioso de instrumentos inquisidores, cremos a esta altura, ser necessário e 

oportuno situar o liberalismo no plano histórico. Nesse caso, sobressai o seu caráter inovador 

ao se opor à velha ordem absolutista repleta de restos feudais que se sustentavam por meio dos 

privilégios de origem sanguínea, e que ao mesmo tempo impunha sacrifícios às demais classes 

em favor do fausto explícito oriundo da exploração do homem pelo homem. Sendo assim, é 

oportuno destacar o pensamento político kantiano quando faz severa crítica ao modelo de vida 

do século XVIII, sobretudo no que tange à aristocracia e seu luxo ao defenestrar as condições 

da exploração humana até o limite da miséria alheia (KANT, 1995, p. 272). 

Destacamos a oposição de Kant ao fausto aristocrático devido ao seu modo contido 

de viver e opinar sobre problemas políticos não só em razão das censuras quer recebeu como 

também em virtude do seu caráter grave; e se ele chega a se indignar com tal fausto é porque o 

limite chegou à afronta e tal passagem de seu livro Crítica da faculdade do juízo expressa as 

inquietações do pensamento liberal contra as muitas formas de opressão próprias do século 

XVIII. Kant morre em 1804 e sua morte abre o universo do Iluminismo porque a filosofia dele 

representa a síntese crítica de todo saber gestado no Século das Luzes. O seu pensamento se 

estendeu às relações entre ética, direito e política, e à tensa equação entre igualdade e 

liberdade, no que resolveu, como liberal, enfatizar que esta é o fundamento daquela, conforme 

a Metafísica dos costumes, (2013, p. 44) ao passo que Chevalier de Jaucourt (2006, p. 194), 

nos seus mais de 16 mil verbetes para a Enciclopédia, inverte a equação kantiana e assevera 

que a igualdade é o fundamento da liberdade, mostrando a tônica do liberalismo188 deste 

período que ainda não tinha sido totalmente aprisionado pelo modo de produção capitalista 

partir do séc. XIX.  

                                                 
188 “A ideia da igualdade original da espécie humana foi comum ao pensamento das suas referências mais 
importantes (John Locke, Montesquieu, Immanuel Kant, Benjamin Constant, Alexis Tocqueville, John Stuart 
Mill). E, não obstante, o ordenamento jurídico liberal oitocentista, além de ter deixado quase intactas muitas 
situações de desigualdade herdadas das sociedades que os políticos seus contemporâneos denominaram de 
‘Antigo Regime’, inventou formas novas de exclusão política, submetendo o acesso aos direitos políticos ao 
critério da autonomia da vontade e do interesse que aquele ordenamento aferia através do acesso à propriedade 
(pela imposição de esquemas censitários), do grau de instrução, da idade, do sexo e do ‘estádio civilizacional’ dos 
povos e dos indivíduos que os integravam” (SILVA, 2009, p. 539). 
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Situemos nossa reflexão sobre a relação liberdade e igualdade do ponto de vista ético-

político ao tomar de Otfried Höffe a ideia de que ética é “uma disciplina normativa, aquela 

filosofia do agir moral, a qual, em termos de uma fundamentação, pergunta, sobretudo pelo 

princípio moral” (2008, p. 169), logo, propomos compreender o pensamento liberal no campo 

ético-político, por isso retomamos Höffe e pedimos emprestada a concepção de que a palavra 

“êthos significa, a saber, três coisas: o lugar costumeiro da vida, os costumes que são vividos 

nesse lugar e, finalmente, o modo de pensar e o modo de sentir, o caráter” (Ibidem). Nesse 

caso, em virtude do interesse desta pesquisa, compreendemos Ética como o modo de pensar e 

o modo de sentir o caráter, e sentir o caráter está no campo da virtude que, enquanto ação, 

“tem por origem o exercício prático [...] dá sentido político à moral” (NOVAES, 2007 p. 11).  

Outrossim, a sociedade define-se como campo moral onde os indivíduos vivem com 

o escopo de expandir suas personalidades e debelar carências, segundo Adam Smith no livro A 

riqueza das Nações (1996, p. 74). Nesse sentido, o ideal liberal consiste, axiologicamente, na 

defesa da ordem social para os fins do indivíduo, e juridicamente conceitua política a partir de 

uma “constituição política que assegure o funcionamento pacífico da cooperação social e a 

intensificação progressiva das relações sociais mútuas. Seu objetivo principal é evitar 

conflitos violentos, guerras e revoluções que necessariamente desintegram a colaboração 

social” (MISES, 2010a, p. 193). Em uma palavra, a natureza da sociedade define-se como 

cooperação. Mas em que consiste essa colaboração? Será que é aquela posta por Aristóteles 

como o espaço de convivência para os fins das ações nobilitantes? (Pol. 1281a). 

Segundo Smith, “sem a ajuda e cooperação de muitos milhares não seria possível 

prover às necessidades, nem mesmo de uma pessoa de classe mais baixa de um país 

civilizado” (1996, p. 71),189 assim, a cooperação tem natureza produtiva na medida em que a 

sociedade é uma estrutura econômica para os fins da produção com base na divisão do 

trabalho 190 e sempre conforme os muitos interesses daqueles que a compõem. Uma pausa. O 

liberalismo não pode ser entendido historicamente se ignoramos o projeto econômico burguês 

calcado na autonomia da vontade que desprende os indivíduos das determinações despóticas.   

                                                 
189 “Numa sociedade civilizada, o homem a todo momento necessita da ajuda e cooperação de grandes multidões, 
e sua vida inteira mal seria suficiente para conquistar a amizade de algumas pessoas” (SMITH, 1996, p. 74). 
190 “O produto da terra - tudo que se obtém de sua superfície pela aplicação combinada de trabalho, maquinaria e 
capital - se divide entre três classes da sociedade, a saber: o proprietário da terra, o dono do capital necessário 
para seu cultivo e os trabalhadores cujos esforços são empregados no seu cultivo. Em diferentes estágios da 
sociedade, no entanto, as proporções do produto total da terra destinadas a cada uma dessas classes, sob os nomes 
de renda, lucro e salário” (RICARDO, 1996, p. 19).  
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Em virtude do nosso objeto estar restrito à pesquisa do justo distributivo quanto ao 

pensamento liberal brasileiro pela leitura de Rui Barbosa, nossa investigação ficará limitada ao 

debate sobre a igualdade até o tempo deste personagem importante da história do Brasil. Esse 

dado se justifica porque assim nos livramos do anacronismo, nos permitindo pesquisar um 

universo específico em um vagar necessário quanto à reflexão da ideia de igualdade. Mas, no 

que concerne à igualdade para o pensamento liberal, Mises afirma que:  

Os liberais do século XVIII, guiados pelas ideias da lei natural e do 
Iluminismo, exigiam para todos a igualdade nos direitos políticos e civis, 
porque pressupunham serem iguais todos os homens. Deus fez todos os 
homens iguais, dotando-os, fundamentalmente, das mesmas capacidades e 
talentos, soprando-lhes o sopro de seu Espírito (2010, p. 57). 
 

Acertadamente, porque é histórico, Mises nos diz que o pensamento liberal do século 

XVIII, sobretudo nas suas leituras mais radicais,  de um modo geral, sem especificar a escola 

nacional, defendia, com base no direito natural, que todos os homens tinham os mesmos 

direitos políticos e civis em razão de serem todos os homens iguais, além do que essa igualdade advém 

do fato de que Deus os dotou, fundamentalmente, das mesmas capacidades e talentos. Sem entrar em 

pormenores, parece que muitos liberais não leram tais lições e se deslocam dos ensinamentos 

dos fundadores desta escola ao construírem restrições políticas como o acesso ao voto e a 

participação de todos no jogo político. Quanto a isso, basta olharmos os estatutos legais que 

definiam a participação dos indivíduos à época na Inglaterra, Brasil, EUA etc. Essa igualdade 

parecia contemplar apenas nobres e burgueses ricos que pudessem comprar distinção. Mas o 

nosso ponto é entender como os liberais pensavam o problema da igualdade. 191 

                                                 
191 “No entanto, nada mais infundada do que a afirmação da suposta igualdade de todos os membros da raça 
humana. Os homens são totalmente desiguais. Mesmo entre irmãos, há diferenças das mais marcantes, quer nos 
atributos físicos, quer nos mentais” (MISES, 2010, p. 57). ** 
** Mises, e quase todos os liberais, confunde desigualdade com diferença.  
** “Não obstante, foi ainda no século XVII, e também no século seguinte, que a ideia de igualdade natural como 
princípio inspirador da organização política e social adquiriu, nos textos de um grupo (minoritário) de autores, 
um potencial de reforma social até então desconhecido no pensamento europeu. A marca distintiva desses textos 
[de autores como Spinoza (1632-1677), Diderot (1713-1784), Pierre Bayle (1647-1706), Jean Le Rond 
d’Alembert (1717-1783), entre outros menos conhecidos, todos eles associados, na obra de Jonathan Israel 
(2006), a uma forma radical de iluminismo (radical enlightenment), foi que neles a igualdade política e moral do 
homem em sociedade passou a ser requerida e justificada pela igualdade natural do estado pré-político. Na 
origem da sociedade política não havia, na generalidade das suas narrativas nem razão nem contrato social 
imposto por ‘leis naturais’ [...] Esse ponto de partida, que envolveu novamente a teorização de um passado 
igualitário para a humanidade, deu origem a propostas radicais de reforma social orientadas por perspectivas 
verdadeiramente universalistas do princípio da igualdade. Contra as “invenções políticas” que fundavam as 
desigualdades denunciou-se o que se considerava ser a natureza arbitrária e insustentável dos estatutos sociais 
especiais, de origem aristocrática, eclesiástica ou outra [...]” (SILVA, 2009, p. 537-538). 
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Não julgamos correta a ideia segundo a qual o liberalismo político pode se dissociar 

do liberalismo econômico porque um não poderia subsistir sem o outro, e o liberalismo 

político é resultado direto das expectativas dos homens envolvidos no projeto de transformar 

seus esforços em riquezas e expandir muitas possibilidades no aperfeiçoamento das forças 

produtivas, além do que diz respeito aos aspectos morais, intelectuais etc. Nesse caso, o 

liberalismo político surge, então, como reflexão e ação de organização jurídica da sociedade 

para que fosse a síntese dos esforços de um e de todos, logo o liberalismo político é expressão 

lógica do liberalismo econômico com vista a regulamentar a esfera política para os fins das 

realizações econômicas.192 

É verdade, contudo, que muitos teóricos do liberalismo fizeram ásperas observações 

aos impactos do capitalismo sobre o quotidiano da vida das pessoas, muito embora não fique 

claro para todos que a igualdade esteja resolvida nas hostes liberais a despeito de muitos 

teóricos se esforçarem para dar conta do que consideramos um falso problema: a dicotomia 

entre liberdade e igualdade. Essa suposta dicotomia não existe na realidade porque os fatos 

estão sempre subordinados às teorias que lhes dão sempre coloridos conforme o humor dos 

seus autores, mas já que existe essa dicotomia, a política e o direito devem corrigi-la.   

Fruto da inteligência humana, a política193 é uma invenção para os fins da vida em 

sociedade, visto que se atrela ao objetivo de organizar a relação entre indivíduo e coletividade, 

relação sempre muito tensa em virtude dos desejos e necessidades serem muitos e complexos. 

Nesse caso, a política sempre existirá, porque onde estiver dois ou mais seres humanos ela 

será fundamental para mediar-compor conflitos, além de ser capaz da criação e do 

estabelecimento de normas que possibilitem a efetivação de obrigações, de garantias e da 

                                                 
192 Segundo Karl Polany, o pensamento liberal foi animado por uma “fé emocional” na mudança social pelo 
progresso econômico, por isso “o liberalismo econômico interpretou mal a história da Revolução Industrial 
porque insistiu em julgar os acontecimentos sociais a partir de um ponto de vista econômico” (2000, p. 52), logo 
todos ficaram sujeitos à mão invisível do mercado porque “uma economia de mercado significa um sistema 
autorregulável de mercados, em termos ligeiramente mais técnicos, é uma economia dirigida pelos preços do 
mercado e nada além dos preços de mercados” (Idem, p. 62). Aliás, a democracia ateniense só foi possível 
porque o direito de expressão resultou da isonomia entre os cidadãos.   
193 “A palavra política tem muitas implicações, em razão dos seus múltiplos significados, tendo sua origem no 
termo grego polis - πολης, isto é, cidade, espaço em que os indivíduos moravam, trabalhavam, divertiam-se e 
organizavam-se em um sentido comunitário em contrário à vida rural, o que se denomina hoje urbano. Entretanto, 
o grande significado de polis relaciona-se a um tipo de cidade na qual a administração do espaço comum não está 
afeta ao palácio, uma vez que não existe rei, e muito menos ao templo, em virtude de o sacerdote não ter poderes 
divinos, somente encargos cívicos. Nesse sentido, política tem sua origem no termo πολίτικα, que significa 
‘universo dos indivíduos associados’, podendo também significar politikê-πολιτικής, ‘ciência dos negócios da 
polis’ (Estado); por outra, política-πολιτική como ‘conselho’, ou, ainda, como politeía-πολιτεία, no sentido de 
‘governo’, de ‘administração’” (TROTTA, 2017, p. 31). 
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faculdade de dizer “o meu”, “o seu” e “o nosso”. Destarte, nasce o direito como resultado da 

arquitetura política.     

O direito,194 construção da política, em razão de sua especificidade e pelo acúmulo de 

conceitos construídos para dar conta dos problemas relacionados ao universo humano, não 

pode ser pensado enquanto apêndice de outras formas de saber, mas uma atividade cognitiva 

em franca associação com outros saberes. O direito, no processo histórico, adquiriu o status de 

saber científico embora existam autores que negam a dimensão epistemológica deste saber. 

Não importa, o direito é um fenômeno histórico-social presente em todos os povos, mas, 

justamente por ser histórico e social, assume contornos culturais únicos, sem esquecer que as 

conexões fazem parte dos comércios estabelecidos pelos povos, sobretudo nos dias de hoje em 

que os meios de comunicação e de transporte estreitam cada vez mais o globo terrestre.   

E, embora os povos em cada época da história tenham erigido sistemas associativos 

para o enfrentamento dos desafios postos pela vida, a política como nós a conhecemos fala o 

idioma grego porque os pensadores da Antiguidade Clássica foram os primeiros que 

impuseram a si mesmos a tarefa de pensar e criticar os sistemas elaborados para os múltiplos 

fins da vida humana. A política, portanto, se define pelos conceitos elaborados por esse 

universo cultural e apreendidos por todos nós ao longo da história, ao passo que o direito, mais 

do que o grego, fala latim, originariamente, pelo fato dos romanos terem que legislar sobre 

Roma e seus domínios.   

O direito é um conjunto de complexidades relacionadas entre si que podem alcançar 

autonomias de acordo com os objetivos postos pelas interpretações. Todavia, compreendemos 

que o direito deve ser pensado considerando-se o entrelaçamento desses elementos, porque o 

método dialético compreende que esses elementos não podem ser compreendidos 

isoladamente sem o risco de o direito ser desfigurado. Por outro lado, mesmo sendo o direito 

uma dimensão específica da realidade tendo um instrumental epistêmico próprio, ele está 

constituído na esfera das relações sociais, portanto, necessariamente, deve ser compreendido 

                                                 
194 “Direito – (Lat. directu) Adj. Correto, não torto. S.m. O Direito, estudo das leis; nesse sentido, corresponde a 
jus dos romanos: Jus civile, Jus gentium, Jus romanum, Jus publicum etc.; aquilo que está de acordo com o que é 
reto, evoluindo de acordo com a lei, conjunto das leis e a ciência que estuda as leis; mesmo neste novo sentido, a 
palavra tem várias acepções, como diziam os romanos: Jus pluribus modis dicitur (a Justiça tem muitos modos de 
ser dita). O Direito pode ser objetivo e subjetivo; pode ser considerado como: ciência das normas obrigatórias que 
regulam a vida do homem em sociedade; jurisprudência” (SANTOS, 2001, p. 76). 
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por uma síntese de todos os elementos articulados, ressaltando-se a inevitável simbiose entre 

política e direito. 

Para Pierre Vernant, a razão na Grécia Antiga retira o seu vocabulário da política 

(2002, p. 141-143) e, nesse território, “a exigência da igualdade afirma-se no conflito político 

antes de tornar-se um tema de filosofia” (BIDET, 2013, p. 512). Esse dado da realidade faz 

com que a igualdade, um problema ético-político, necessite da reflexão filosófica que procura 

curvar-se a posteriori sobre o ocorrido repleta de imaginações, abstrações e conceituações 

com vista a ler os fenômenos postos pelos conflitos próprios da sociabilidade.  

Dessa forma, sendo a política um espaço repleto de paixões misturadas à 

racionalidade, dela nasce o direito enquanto locus especial para dar um curso inteligente à vida 

comunitária, por isso os gregos estabeleceram leis para que a isonomia - direito à igualdade 

diante da lei - e isegoria - direito igual ao ato de expressar o pensamento – pudessem 

viabilizar uma razoável coexistência dos cidadãos em um mesmo espaço social. Nesse ponto, 

surge a inteligência grega para refletir sobre estes e outros problemas, tendo sido destacado 

por nós, no primeiro capítulo deste trabalho, o pensamento de Aristóteles como grande síntese 

da vida comunitária, o último grande suspiro teórico ante o fim da polis.  

Mas a igualdade dos antigos não é a mesma concebida pelos modernos, muito embora 

o tema da cidadania seja gritante tanto no mundo greco-romano quanto na Europa setecentista 

e oitocentista, e não devemos esquecer que os termos “democracia” e “república” são filhos, 

respectivamente, de Atenas e Roma. Esse detalhe é importante porque a igualdade, para os 

democratas gregos, associa-se à ideia de que os homens lutam por partilhar bens e direitos 

iguais em que pesem as diferenças entre as proporções geométricas e aritméticas, ao passo 

que, no cenário romano, a igualdade se desvela no plano jurídico porquanto a participação 

política é de baixa realização pela forte hierarquização da vida social romana, basta lembrar 

que o Senado, instituição que data das tribos do Lácio, tinha o significado de “assembleia dos 

anciões”, que representava a casa dos patrícios, da aristocracia. Mas, para fazer contraponto ao 

Senado, em 493 a.C., é criada a instituição chamada Tribuno da Plebe, que passa a representar 

os interesses dos plebeus na república, sem que fosse alterado o estatuto da desigualdade entre 

os romanos. 

Saltando no tempo histórico, chegamos à Inglaterra do século XVII e nos deparamos 

com Hobbes, que instrui, como ninguém, seus leitores acerca do problema da igualdade e que, 
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apesar de não ser um liberal, apresenta, substantivamente, um conceito de igualdade que está 

na raiz de sua compreensão do estado de natureza e que pulula à época. Vejamos o Leviatã: 

A natureza fez os homens tão iguais, quanto às faculdades do corpo e 
do espírito, que, embora por vezes se encontre um homem 
manifestamente mais forte de corpo, ou de espírito mais vivo do que 
outro, mesmo assim, quando se considera tudo isto em conjunto, a 
diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável 
para que um deles possa com base nela reclamar algum benefício a que 
outro não possa igualmente aspirar (1996, p. 107). 
 

Considferando que os homens são iguais por natureza, segundo Hobbes, as distinções 

entre eles devem-se às muitas variáveis de aptidões e talentos que fazem com que sejam 

diferentes, mas iguais, e essa igualdade é violada quando “dois homens desejam a mesma 

coisa, ao mesmo tempo em que é impossível ela ser gozada por ambos, eles tornam-se 

inimigos [...] (que é principalmente a sua própria conservação, e às vezes apenas o seu 

deleite) esforçam-se por se destruir ou subjugar um ao outro” (Idem, p. 108).195 E se já no 

estado de natureza, os homens, embora iguais, se encrespam entre si por objetos vitais às suas 

respectivas existências, no plano da condição civil, “a questão a respeito de quem é o melhor 

homem não tem lugar na condição de simples natureza, na qual (conforme se mostrou) todos 

os homens são iguais. A desigualdade atualmente existente foi introduzida pelas leis civis” 

(Idem, p. 129). Portanto, a desigualdade é a consequência de explosões de muitos motivos e 

interesses desde o estado de natureza até a ordem civil que necessita de um Estado coeso e 

forte capaz de impor ordem para garantir segurança à vida. Portanto, conforme Hobbes, tanto 

no Leviatã quanto em Do cidadão, a desigualdade encontra sua origem na lei civil (2002, p. 

29) que nasce do contrato político e cria dois corpos: o corpo dos governantes e o dos 

governados. Por essa condição, talvez a desigualdade seja necessária em virtude de o Estado 

surgir do contrato entre os indivíduos para garantir a vida contra o medo da morte prematura. 

Assim, a desigualdade teria função de garantir a liberdade possível porque a liberdade total 

seria impossível haja vista os bens não serem abundantes e inversamente desproporcionais às 
                                                 
195 “A segurança do povo exige, além disso, da parte daquele ou daqueles que detêm o poder soberano, que a 
justiça seja administrada com igualdade a todas as categorias do povo, isto é, que tanto aos ricos e poderosos 
como às pessoas pobres e obscuras se faça justiça das ofensas contra eles praticadas. Assim, os grandes não terão 
maior esperança de impunidade quando fazem violências, desonras ou quaisquer ofensas aos de condição 
inferior, do que quando um destes faz o mesmo a um deles. Com efeito, nisso consiste a equidade, à qual, na 
medida em que é um preceito da lei de natureza, um soberano está tão sujeito como o mais ínfimo do povo. 
Todas as violações da lei são ofensas contra república, mas há algumas que o são também contra as pessoas” 
(HOBBES, 1996, p. 256-257). 
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necessidades e desejos. A desigualdade de bens forja a desigualdade política que justifica as 

desigualdades por meio da lei. Essa desigualdade civil que Hobbes aponta justiça-se como 

necessária, no entanto sua base real assenta-se na desigualdade econômica porque o Estado é 

quem a garante, política e coercitivamente.  

Por motivos diferentes, mas dentro dessa ideia de que esteja na natureza a condição 

de excelência da natureza humana, no caso de Locke, os homens, como vimos nas páginas 

anteriores, são iguais e livres aos disporem de suas propriedades para melhor fruição delas, 

mas há incertezas por alguns indivíduos desrespeitarem a racionalidade das leis naturais, por 

isso os homens erigem o Estado para que se proteja a liberdade, a vida, a prosperidade e as 

posses, o que Locke denominou de propriedade. Portanto, a fruição da propriedade é um 

conceito nuclear para entender como Locke elabora sua concepção de poder, Estado e 

instituições jurídico-políticas, considerando também que a ação do trabalho sobre a 

propriedade cria as desigualdades de riqueza, sem omitir que o dinheiro está na base desse 

desajuste entre os indivíduos. 196 

Na mesma linha de raciocínio, sob aspectos próprios, Montesquieu tem observações 

profícuas sobre a igualdade, mas, para entender a visão deste pensador sobre este problema, 

julgamos necessário analisar o significado que ele atribui ao estado de natureza. Nesse caso, 

tomemos seu livro O espírito das leis que assim preceitua: “antes de todas estas leis, estão as 

leis da natureza, assim chamadas porque derivam unicamente da constituição de nosso ser” 

(2000, p. 13-14). Ou seja: como seres humanos temos a mesma natureza porque o ser, nesse 

caso, é condição de existência que acaba se confundindo com a própria predicação, por isso, 

mais adiante, Montesquieu pondera que as leis da natureza são as que organizam a condição 

natural do ser humano antes de viver em sociedade (Idem, p. 14).  

Dessa forma, na condição de estado de natureza, o ser homem não teria tantos 

conhecimentos necessários à compreensão da realidade, mas a faculdade de conhecer cuja 

preocupação inicial seria a “conservação de seu ser, antes de buscar a origem deste ser. Tal 

                                                 
196 “A preservação da propriedade, como primeiro fundamento do governo, protegia, por fim, todas as 
desigualdades ‘reais’, e também a maior delas, o estado de escravatura, pois o não poderem ser proprietários era 
um dos motivos apontados para a exclusão dos escravos. Os escravos não podiam ser parte da sociedade civil 
porque o fim desta era a preservação da propriedade que eles não podiam ter. Finalmente, sendo a propriedade a 
prova da racionalidade do indivíduo, ‘da sua capacidade de exercer o controlo e planificar racionalmente as suas 
próprias acções’ [...] sendo a racionalidade o critério para distinguir quem devia governar-se e quem devia ser 
governado, torna-se fácil encontrar no pensamento lockeano os fundamentos de exclusão política que irão ser 
actuados pela maioria dos regimes políticos liberais de Oitocentos” (SILVA, 2009, p. 540). 
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homem sentiria no início apenas sua fraqueza [...] Neste estado, todos se sentem inferiores; no 

limite, cada um se sente igual aos outros. Não se procuraria, então, atacar, e a paz seria a 

primeira lei natural” (Ibidem). A contrário de Hobbes, Montesquieu reconhece que o estado 

de natureza é essa condição que torna o ser humano vulnerável no que o estimula buscar a paz 

como conservação da espécie, por esse motivo todos os homens são iguais por natureza:  

Ao sentimento de sua fraqueza, o homem acrescentaria o sentimento de suas 
necessidades. Assim, outra lei natural [segunda lei natural] seria aquela que 
lhe inspiraria a procura da alimentação. Eu disse que o temor levaria os 
homens a fugirem uns dos outros: mas os sinais de um temor recíproco 
encorajariam-nos a se aproximarem (MONTESQUIEU, 2000, p. 14).  
 

Sendo o temor recíproco uma espécie de encorajamento para a busca, da 

sociabilidade, pois a ele subjaz a noção de uma fraqueza comum superável pela aproximação e 

possível cooperação face aos perigos e necessidades da vida, a busca pela alimentação teria 

papel decisivo nessa sociabilidade, visto que, para Montesquieu, os homens agem sob este 

império porquanto é uma necessidade invariável, portanto, não contingencial.197 Acrescente-se 

que essa aproximação tem também outra especificidade que é o encanto que homens e 

mulheres sentem uns pelos outros - terceira lei natural - que aumenta a sociabilidade (2000, p. 

15). Por fim, a quarta lei natural é o desejo de se viver em sociedade, “além do sentimento que 

os homens têm em primeiro lugar, ainda conseguem possuir conhecimentos; assim, possuem 

um segundo elo que os animais não têm” (Ibidem).  

Nesse retrato do estado de natureza, Montesquieu mostra que os seres humanos 

possuem predicados iguais que os tornam também seres iguais, assim "no estado de natureza, 

os homens nascem realmente na igualdade; mas não poderiam nela permanecer. A sociedade 

faz com que a percam, e eles só voltam a ser iguais graças às leis” (2000, p. 123).198 Talvez 

                                                 
197 “As leis, em seu significado mais extenso, são as relações necessárias que derivam da natureza das coisas; e, 
neste sentido, todos os seres têm suas leis; a Divindade' possui suas leis, o mundo material possui suas leis, as 
inteligências superiores ao homem possuem suas leis, os animais possuem suas leis, o homem possui suas leis” 
(MONTESQUIEU, 2000, p. 11). ** 
** Essa ideia de lei, relação necessária e princípio, Montesquieu toma dos mecanicistas como Isaac Newton, 
tanto que seu sistema de desconcentração das funções de Estado deveria funcionar a despeito das próprias 
sociedades. 
198 “Contra as ‘invenções políticas’ que fundavam as desigualdades denunciou-se o que se considerava ser a 
natureza arbitrária e insustentável dos estatutos sociais especiais, de origem aristocrática, eclesiástica ou outra; 
publicaram-se escritos em defesa da criação de situações sociais de igualdade absoluta entre homens e mulheres 
[como nos Discours physique et moral de l’égalité de deux sexes (1673), de François Poulain de La Barre (1643-
1723)]; teceram-se reflexões sobre a igualdade entre homens “primitivos” e homens “civilizados”, que 
terminaram numa visão crítica dos impérios coloniais europeus (v. as Histoires philosofique et politique des 
établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes, de Denis Diderot, publicadas em 10 volumes 
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por conta dos talentos, das virtudes, dos interesses, dos privilégios e de outras determinações, 

os homens não continuem iguais no estado civil, mas é dever das leis que os estes readquiram 

a igualdade entre si,  agora denominada de igualdade jurídica, artifício de um Estado baseado 

na lei e não sob a vontade e tutela de um soberano pessoal. “Assim que os homens estão em 

sociedade, perdem o sentimento de sua fraqueza; a igualdade que existia entre eles finda, e o 

estado de guerra começa” (MONTESQUIEU, 2000, 15). Nesse caso, o desaparecimento da 

igualdade relaciona-se ao capricho da força que um, alguns ou muitos têm e usam para 

subjugar outros. Contrário à Hobbes, Montesquieu afirma, portanto, que a torça subverte o 

direito de natureza e implanta a violência, mas pode ser debelada por meio da lei, desde que 

inspirada no direito natural. Assim, Montesquieu define a ideia de igualdade: 

Deve-se observar que o que chamo de virtude na república é o amor à pátria, 
ou seja, o amor à igualdade. Não é uma virtude moral, nem uma virtude 
cristã, é a virtude política; e este é o motor que move o governo republicano, 
como a honra é o motor que move a monarquia. Logo, chamei de virtude 
política o amor à pátria e à igualdade (2000, p. 03). 
 

Esta virtude política, a qual Montesquieu não cansa de enaltecer, é própria da 

república, configurando-se como o apego às leis e o zelo por elas, porquanto as leis, somente 

elas, são capazes de pôr fim aos governos despóticos e pessoais e estabelecer, no lugar destes, 

uma república cujo ambiente seria um regime político que retomaria a ideia de igualdade no 

estado de natureza, convertendo-a em igualdade perante a lei, redundando no zelo pela coisa 

pública. Esse amor à pátria como sinônimo de igualdade significa aquela virtude que unifica 

os membros de uma determinada comunidade, por isso a virtude política consiste em tomar a 

pátria como o eixo da vida do cidadão, e a igualdade entre os cidadãos um feixe de laços 

integrativos que dão unidade à pátria enquanto lugar dos antepassados e dos compatriotas. 

Esse sentimento de pátria envolvido por um vórtice de paixões fundamenta o sentido de que 

nação é o sentimento de pertencimento, pois, como afirma Montesquieu, “o amor à república, 

numa democracia, é o amor à democracia; o amor à democracia é o amor à igualdade [...] O 

amor à igualdade, numa democracia, limita a ambição ao único desejo, à única felicidade, de 

prestar à pátria maiores serviços do que os outros cidadãos” (Idem, p.54). 

                                                                                                                                                         
entre 1772-1780). Neste registo de discussão sobre a diferença entre os povos, Pierre Bayle subverteu mesmo as 
hierarquias civilizacionais correntes na época ao afirmar, no seu Commentaire philosophique, que as sociedades 
“primitivas” por serem mais igualitárias se caracterizavam por um nível ético mais elevado do que as sociedades 
europeias, com as suas velhas hierarquias sociais e jurídicas. Invalidava, assim, a presunção de superioridade dos 
“mais civilizados” sobre os “menos civilizados” (SILVA, 2009, p. 538). 
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Nesse sentido, o amor à pátria refere-se à ideia de que cada cidadão é um verdadeiro 

patriota, porque amar sua pátria como bem maior é condição de unidade política e esta, por 

sua vez, possibilitaria vantagens aos que nela vivem. Assim, em uma democracia em que 

todos são iguais justifica erigir uma república enquanto um nexo de igualdades. Os patriotas 

em uma democracia são pensados como cidadãos iguais, uma vez que essa virtude política 

limita a ambição e o desejo e proporciona a alegria de servir a pátria na figura das pessoas, por 

isso concorrer a prestar serviços à pátria resulta, na verdade, encarnar a democracia na 

igualdade. Por outro lado, “as distinções nascem do princípio da igualdade, mesmo que ela 

pareça ter sido suprimida por serviços felizes ou por talentos superiores” (Idem, p. 54), logo, 

"o princípio da democracia corrompe-se não somente quando se perde o espírito de 

igualdade, mas também quando se adquire o espírito de igualdade extremo e cada um quer 

ser igual àqueles que escolheu para comandá-lo” (Idem, p. 121). 

Nestas tortuosas últimas linhas acima, Montesquieu parece, semelhante a Hobbes, 

justificar a desigualdade pela existência dos governos em que o fim parece ser sempre a 

proteção da pátria, dos bens, da vida, da liberdade etc. Então, em que pese a igualdade ser o 

bem político, ainda assim a igualdade é relativa às funções do Estado e aos fins da governança.  

Por isso “a ignorância não é um obstáculo nem para o bem nem para o mal, é 

somente o estado natural do homem” (1999a, p. 90) enuncia Rousseau no seu Discurso sobre 

as ciências e as artes, retomando da tradição jusnaturalista a concepção de estado de natureza 

para esgotá-la na síntese mais bem construída desde Hugo Grotius. Para o filósofo genebrino, 

“há no estado natural uma igualdade de fato real e indestrutível, porque é impossível nesse 

estado que a única diferença de homem para homem seja bastante grande para tornar um 

diferente do outro” (1995, p. 266), complementa Rousseau no seu ensaio Emílio ou Da 

educação. No estado de natureza, as diferenças não constituem desigualdades, porque essas 

condições não são sinônimas e apenas atestam que “tudo é certo em saindo das mãos do Autor 

das coisas” (Idem, p. 9).  

No estado de natureza rousseauniano os seres humanos não são bons e nem maus, 

apenas vivem uma simplicidade por conta de tudo ser comum a todos pelo uso em vista da 

satisfação de necessidades básicas, não existindo a disponibilidade como elemento possessivo 

que cria as superposições de status e, consequentemente, de apropriação e dominação. No 

estado de natureza, conforme a voz de Rousseau em O contrato social, tudo é comum e “nada 
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devo àqueles a quem nada prometi, e não reconheço como de outrem senão o que me é inútil. 

O mesmo não se passa no estado civil, no qual todos os direitos são estabelecidos pela lei” 

(1999b, p. 46). No estado de natureza, os homens prescindem de leis civis em virtude de a 

vida não ser dominada pela propriedade privada, portanto tinha o homem: 199 

No mero instinto tudo quanto lhe era preciso para viver no estado de 
natureza, numa razão cultivada, não tem senão o que lhe é preciso para viver 
em sociedade. Parece, a princípio, que os homens nesse estado, não tendo 
entre si nenhuma espécie de relação moral, nem deveres conhecidos, não 
poderiam ser bons nem maus, e não tinham vícios nem virtudes. (1999b, p. 
187) 
 

 O estado de natureza rousseauniano difere dos modelos anteriores por considerar 

que, inicialmente, os homens eram ingênuos e apenas vinculados por relações bem distantes 

ou por indiferença não de ordem moral, mas em virtude de uma vida selvagem em que tudo 

pode ser retirado da natureza sem ferir o outro, sem operar pressão sobre esse outro que 

também assiste à existência selvagem alicerçada na fruição dos bens naturais desligada de 

sentimentos que se tornaram mesquinhos a ponto de, em um dado momento, suprimir a 

liberdade e a igualdade naturais. Essa condição de estado de natureza vivida pelo homem, que 

mais parece um romance elaborado pela pena poética de Rousseau, é fruto das muitas leituras 

que o pensador genebrino realizou com base nos estudos das ciências da época aliadas as suas 

inspirações bíblicas. Nesse sentido, a vida natural dos homens rousseaunianos tem relação 

com um misto de passagens da pré-história do homem com os templos bíblicos, ou seja, uma 

complexa construção que justifica os ideais por liberdade, igualdade e justiça. 

O estado de natureza nem é uma guerra de todos contra todos e muito menos a 

fruição da propriedade por parte dos individualistas conscientes de si. Na verdade, ele se 

justifica para idealizar um tipo de ambiente artificial-jurídico criado pelo prelúdio do mundo 

burguês combinado com o epílogo do mundo aristocrático, assim, o Discurso sobre a origem e 

                                                 
199 “A política é a arte de forjar esses grilhões ou, pelo contrário, de libertar deles? Quem sabe o que significa a 
liberdade? Rousseau empreendeu o esboço no Discours sur Finégaiité, que é uma das chaves de O contrato 
social. Pondo entre parênteses a sociedade, para melhor visar ao que é natural e não cultural, Rousseau imagina 
um estado de natureza onde cada um vive sozinho. O homem original é uma espécie de animal tranquilo, movido 
por poucas necessidades, indiviso, sem coerção e, consequentemente, feliz, ligado apenas ao presente. Mas 
permanece ‘estúpido e limitado’. Ora, segundo sua natureza, ele também é perfectível, portanto chamado a se 
desenvolver. Aqui intervém a sociedade: apenas ela permite que se adquira a palavra, a memória, as ideias, os 
sentimentos, a consciência moral, em suma, as luzes. Infelizmente, essa educação dos homens foi feita ao acaso, 
sem princípios, sem reflexão, sem respeito pela ordem natural” (BURGELIN, 1999, p. XII).  
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os fundamentos da desigualdade entre os homens nasce do esforço para demonstrar que o ser 

humano tem uma essência boa que se perdeu em virtude do processo histórico em que 

múltiplas determinações combinadas fizeram com que se erigisse a sociedade com base na 

propriedade privada.200 Destarte, a desigualdade é uma condição do progresso, pois:  

Se seguirmos o progresso da desigualdade nessas diferentes revoluções, 
verificaremos que o estabelecimento da lei e do direito de propriedade foi seu 
primeiro termo; a instituição da magistratura, o segundo; e que o terceiro e 
último foi a mudança do poder legitimo para poder arbitrário. Assim, o 
estado do rico e do pobre foi autorizado pela primeira época; o do poderoso e 
do fraco, pela segunda; e, pela terceira, o de senhor e de escravo, que é o 
derradeiro grau da desigualdade e o termo a que chegam todos os outros, até 
que novas revoluções dissolvam totalmente o governo ou o aproximem da 
instituição legítima (ROUSSEAU, 1999c, p. 235). 
 

A sociedade civil nasce da transformação do estado de natureza e solidifica-se na 

medida em que os homens criam costumes e instituições para a defesa da propriedade, além 

dos sistemas coercitivos que espalham terror sobre os despossuídos em favor dos privilégios. 

Rousseau é uma voz racional-sentimental dentro do pensamento liberal setecentista que coloca 

sobre os ombros da propriedade o surgimento da sociedade civil e seu séquito de iniquidades, 

compreende, por outro lado, que o contrato social deve nascer para debelar os privilégios e 

criar leis que protejam a liberdade e a igualdade agora civis e não naturais, porque, para 

Rousseau, o fim do Estado “é a conservação e a prosperidade de seus membros” (1996, p. 

102). 

Descendente direto das construções teóricas de Locke, o pensamento de Rousseau é a 

radicalização do pensamento liberal quanto a negar a falsa dicotomia entre liberdade e 

igualdade. Hobbes, Locke e Montesquieu, cada um a sua maneira, conferiram a este problema 

soluções harmoniosas em que pese a liberdade ter sido privilegiada e colocada ao alcance não 

de todos, mas como um intermédio entre poucos e muitos, ou seja, alguns, ao passo que 

Rousseau refere-se a todos os membros da comunidade. Por isso, acentua (1999b, p. 62): 

                                                 
200 “O primeiro que, tendo cercado um terreno, atreveu-se a dizer: Isto é meu, e encontrou pessoas simples o 
suficiente para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassínios, 
quantas misérias e horrores não teria poupado ao género humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo 
o fosso, houvesse gritado aos seus semelhantes: ‘Evitai ouvir esse impostor. Estareis perdidos se esquecerdes que 
os frutos são de todos e que a terra não é de ninguém’. Porém, ao que tudo indica, então as coisas já haviam 
chegado ao ponto de não mais poder permanecer como eram, pois, essa ideia de propriedade, dependente de 
muitas ideias anteriores que só puderam nascer sucessivamente, não se formou de uma só vez no espírito 
humano. Foi necessário fazer-se muitos progressos, adquirir-se muito engenho e luzes, transmiti-los e aumentá-
los de século em século, antes de se chegar a esse derradeiro limite” (ROUSSEAUI, 1999c, p. 203).  
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Se indagarmos em que consiste precisamente o maior de todos os bens, que 
deve ser o fim de qualquer sistema de legislação, chegaremos à conclusão de 
que ele se reduz a estes dois objetivos principais: a liberdade e a igualdade. A 
liberdade, porque toda dependência particular é igualmente força tirada ao 
corpo do Estado; a igualdade, porque a liberdade não pode subsistir sem ela. 
 

Sendo a igualdade o elemento que viabiliza a liberdade, não significa que esta seja 

inferior àquela, pelo contrário, numa sociedade de cidadãos, liberdade e igualdade são faces da 

mesma moeda, necessidades vitais à expansão das capacidades dos indivíduos, à fruição de 

uma sociedade bem ordenada. E nesta sociedade impera determinado tipo de associação 

proveitosa entre liberdade e igualdade em que “o poder legislativo pertence ao povo, e só a 

ele pode pertencer” (1999b, p. 71), logo esta assertiva rousseauniana, de alguma forma, 

resgata o estado de natureza em seus elementos íntimos à medida que liberdade e igualdade 

civis são o possível em face da perda das liberdade e igualdade naturais roubadas pelo Estado 

a serviço dos individualistas que legitimaram leis, instituições e coerção em favor dos 

interesses dos proprietários em detrimento dos direitos dos não-proprietários.201    

Em uma nova sociedade firmada pelo contrato social sob as premissas da razão e do 

sentimento, os cidadãos não só fazem as leis como também organizam a administração dos 

interesses conforme a cidadania, e o governo é um ente político que intermedia a relação entre 

cidadãos e o soberano (povo), executa as leis e guarda as liberdades civil e política. Enfim, o 

governo é a “suprema administração ao exercício legitimo do poder executivo, e príncipe ou 

magistrado ao homem ou ao corpo encarregado dessa administração” (Idem, p.72). 

Essa relação histórica é importante porque deixa claro que a liberdade só é possível 

no plano da realidade quando os indivíduos não separarem prático-conceitualmente liberdade 

de igualdade, porque, se assim o fizeram, cada tipo de totalitarismo capturará (como capturou) 

os indivíduos por uma ou outra lógica. Nesse sentido, a lógica maior se fundamentaria na 

premissa de que a igualdade viabiliza a liberdade e esta sustentaria a igualdade na medida em 

que todos participam do jogo político, das decisões políticas dentro dos quadros institucionais 

da sociedade civil. Por isso, ao montarmos nossa genealogia do pensamento liberal, fomos a 

Locke e não a Hobbes, muito embora o autor do Leviatã afirme que todos os homens sejam 

iguais no estado de natureza, porém sob princípios individualistas diferentes dos de Locke em 

                                                 
201 “Há no estado civil uma igualdade de direito, quimérica e vã, porque os meios destinados a mantê-la servem 
eles próprios para destrui-la e que a força pública acrescida ao mais forte para oprimir o, rompe a espécie de 
equilíbrio que a natureza colocara entre eles” (ROUSEAU, 1995, p. 266). 
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que as leis naturais assumem condição de racionalidade que permitem a estabilidade da 

convivência, interrompida por ataques de indivíduos irracionais voltados para ganância, 

justificando, assim, o Estado como guardião da lei, expressão de um contrato político em que 

os contratantes criam a representação política para resguardar seus interesses.    

Nessa filiação histórica, o pensamento jurídico-político de Rousseau, 

especificamente, compreende, a partir de Montesquieu, que as leis são relações necessárias de 

uma sociedade que pretenda ser uma esfera da cidadania, um ambiente de estabilidade e que 

não degenere como o estado de natureza, e que as leis sejam bem construídas para corrigir, ao 

lado da educação, os costumes em prol da liberdade e da igualdade. Assim, Rousseau (1999b, 

p. 47-48) afirma que: 

O objeto das leis é sempre geral, entendo que a lei considera os súditos 
coletivamente e as ações como abstratas, nunca um homem como indivíduo 
nem uma ação particular [...] As leis não são, em verdade, senão as condições 
da associação civil. O povo submetido às leis deve ser o autor delas; somente 
aos que se associam compete regulamentar as condições da sociedade. 
 

O pensamento de Rousseau traduz a tensão descomunal existente na história da 

Europa moderna por conta da ascensão dos valores burgueses em detrimento da ordem 

aristocrática em que liberdade e igualdade eram condições dos nobres enquanto 

reconhecimento entre os mesmos favorecidos por mecanismos de privilégios. Rousseau, 

criado em uma cidade que desenvolveu um espírito de cidadania diferente daquela existente 

nas grandes monarquias da época, procura justificar a condição da liberdade por meio da 

igualdade, também relacionada pelo espírito do reconhecimento. Nesse sentido, o genebrino 

toma como inspiração a democracia ateniense que, apesar de suas contradições, contribui para 

a reflexão de que as leis podem ser instrumentos desvirtuados a contribuir na manutenção de 

privilégios. Mas, por outro lado, também podem ser os pilares necessários na construção de 

outra sociedade advinda por meio do contrato político e que se reconfigure a partir da 

igualdade e da liberdade civis. Destarte, é sempre bom retornar a Rousseau, porque o ingresso 

na sociedade civil, para ele, não foi por meio de um pacto entre os indivíduos, mas um pacto 

firmado por aqueles que, ao criarem a propriedade privada sobre a natureza, criaram também 

instituições jurídico-políticas para a legitimar em benefício de alguns em detrimento da 

maioria de não proprietários. 
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É importante ressaltar que o contrato social, na perspectiva de Rousseau, objetiva 

redimensionar a sociedade e o Estado existentes em novas configurações, mesmo que não se 

possa mais voltar ao estado de natureza que se deteriorou em determinado momento histórico. 

Esse estado de natureza deve ser retomado simbolicamente a partir da adoção dos valores da 

liberdade e igualdade, inclusive com o fito de respeitar a propriedade privada para todos sob o 

império da cidadania, por isso que as leis são sistemas de relações necessárias para assegurar 

que o Estado seja um aparelho legal em benefício do bem comum, um árbitro e não um 

arbítrio em prol de alguns contra a maioria. Desse modo, a cidadania é plena e a soberania, 

antes um substantivo do monarca, agora deriva da qualidade popular, pois soberano é o povo 

quando determina como e quando o governo deve agir na administração do interesse comum e 

como os magistrados devem julgar pelas leis, também elaboradas pela soberania popular.  

Com Rousseau, o pensamento liberal toma formas radicais e assume, no século 

XVIII, contornos de críticas aos valores aristocráticos que sucumbiam ao lado do feudalismo e 

suas forças produtivas, e críticas mordazes à visão individualista burguesa. Nesse caso, o 

pensamento de Rousseau é uma voz apaixonada em defesa da natureza contra o novo modelo 

produtivo que aprisionará tudo quanto for vida para dela tirar os elementos de sua produção e 

perpetuação de si mesmo. Desse cenário, o que fica posto para crítica do direito é que a 

liberdade e a igualdade são resguardadas apenas no plano jurídico porque, para o capitalismo, 

os homens não são iguais e o sentido heroico da vida volta-se para o burguês capitalista por 

ser empreendedor, um vitorioso sobre um séquito de derrotados que não subsistiriam sozinhos 

por não terem a graça dos novos talentos para os negócios da produção. Nesse caso, para 

Rousseau, “é preciso estudar a sociedade pelos homens, e os homens pela sociedade: os que 

quiserem tratar separadamente da política e da moral nunca entenderão nada de nenhuma 

das duas” (1995, p. 266).         

Kant, por sua vez, sendo filiado à tradição jusnaturalista, também pensou a liberdade 

nos marcos do liberalismo sem ao menos saber que estava atrelado a esta corrente de 

pensamento, visto que o termo foi uma criação posterior a sua estruturação teórica. A 

liberdade assume nesse pensador uma peculiaridade que o torna indispensável para a leitura 

quanto ao suposto antagonismo em relação à igualdade. Para Kant, “vontade é uma espécie de 

causalidade dos seres vivos, enquanto racionais, e liberdade seria a propriedade desta 

causalidade, pela qual ela pode ser eficiente, independentemente de causas estranhas que a 
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determinem” (2007, p. 93). De outra maneira, a liberdade tem por fundamento a razão e, dessa 

forma, a condição de racional torna o humano um animal livre por natureza, ao passo que a 

“necessidade natural é a propriedade da causalidade de todos os seres irracionais de serem 

determinados à actividade pela influência de causas estranhas” (Idem, p. 94). Embora os 

seres humanos também sejam afetados pelas necessidades naturais, tais contingências não são 

suficientes para impor aos seres racionais outro status que não seja o de ser livre, por natureza. 

Logo, “não basta que atribuamos liberdade à nossa vontade, seja por que razão for, se não 

tivermos também razão suficiente para a atribuirmos a todos os seres racionais” (Idem, p. 

95), isto é, Kant reconhece a igualdade desse que seja entre os racionais, porque para ela há 

homens que vivem como irracionais. 202 

A natureza humana, racional, torna-se o centro axiológico da liberdade, o que faz 

com que Kant firme as bases de um conceito de liberdade universal e não circunstancial e bem 

condizente ao ser humano, porque, repetimos, é o fundamento para o conceito de igualdade 

nos limites do pensamento kantiano. Assim, “a liberdade (a independência em relação ao 

arbítrio coercitivo de um outro), na medida em que possa coexistir com a liberdade de 

qualquer outro segundo uma lei universal, é esse direito único, originário, que cabe a todo 

homem em virtude de sua humanidade” (KANT, 2013, p. 43-44). Logo, racionalidade e 

humanidade são suportes humanos para que a liberdade seja intrínseca ao indivíduo e, como 

tal, o único direito originário inato, fonte da “igualdade inata, isto é, a independência que 

consiste em não ser obrigado por outrem senão àquelas coisas a que também reciprocamente 

se pode obrigá-los; por conseguinte, a qualidade do homem de ser seu próprio senhor” 

(Idem, p. 44).  

Nesse sentido, influenciado por Rousseau, para Kant, segundo nosso juízo e diferente 

de outras leituras, a igualdade não assume aspecto secundário em relação à liberdade, 

                                                 
202 “A desigualdade no acesso aos direitos políticos foi, já no século XVIII, normativamente descrita na obra 
política de I. Kant quando, delimitando com rigor a fronteira que devia separar os cidadãos dos não cidadãos, o 
filósofo alemão explicou que, ‘no respeitante à legislação, todos os que são livres e iguais perante as leis públicas 
devem ser considerados iguais, mas não no que diz respeito ao direito de fazer essas leis […] Todo aquele que 
tem o direito a votar a legislação é um cidadão (citoyen, isto é, cidadão de um Estado, não um bourgeois, ou 
cidadão de uma cidade). A única qualificação requerida por um cidadão (pondo de lado, evidentemente, a de ser 
homem e adulto) é que ele deve ser o seu próprio senhor (sui iuris) e deve ter alguma propriedade […] para se 
manter a si mesmo. Nos casos em que o seu sustento depende de outros, ele deve consegui-lo vendendo aquilo 
que é seu, e não permitindo aos outros que façam uso de si. Porque o cidadão não deve servir ninguém a não ser a 
República’ ” (SILVA, 2009, p. 541). ** Os colchetes da autora (Vide Kant, Political Writings in Cambridge 
University, 1991). 
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porquanto aquela se insere na perspectiva de fonte de senhoria de uma vida que pretende ser 

digna e não tomada somente pela falta de liberdade. Dito isso, liberdade e igualdade são, 

necessariamente, vasos que se alimentam e consubstanciam uma vida digna de ser vivida. 

Nessa linhagem rousseauniana, Kant reafirma nossa tese da relação necessária entre liberdade 

e igualdade: 

Os membros de uma tal sociedade (societas civilis),  ou  seja,  de  um  
Estado, unidos  pela  legislação,  chamam-se  cidadãos  (cives),  e  os  
atributos  jurídicos inseparáveis  de  sua  essência  (enquanto  tal)  são:  a  
liberdade  legal  de  não obedecer  a  nenhuma  outra  lei  senão  àquela  a  
que  deu  seu  consentimento;  a igualdade civil que consiste em não 
reconhecer nenhum superior a si mesmo no povo,  senão  aquele  que  tenha  
tanta  faculdade  moral  de  obrigar  juridicamente quanto ele de obrigá-lo. 
(KANT, 2013, p. 120) 
  

Partindo da mesma premissa dos autores defensores de um estado de natureza e, com 

isso, da mesma hipótese de que há liberdade e igualdade inatas e civis, portanto jurídicas, Kant 

é da opinião de que essas duas condições são princípios do direito que organizam as relações 

entre os indivíduos porque são atributos jurídicos essenciais e inseparáveis da cidadania. Esta 

cidadania é posta pelo direito porque é manifesta em virtude de o direito natural ser o 

fundamento dos regulamentos impostos pela razão dos interesses da vida em sociedade. Esta, 

por sua vez, pressupõe que haja leis que tanto obriguem quanto protejam direitos como a 

liberdade, por exemplo, ao mesmo tempo que se garanta a igualdade em defesa dos 

indivíduos, pois “tudo o que não é conforme ao direito é um obstáculo à liberdade segundo 

leis universais” (Idem, p. 37). E a igualdade consiste nesse direito protegido pela coerção 

legítima do direito como valor justificável de uma sociedade de seres racionais.  

E uma sociedade de seres racionais resulta do contrato entre os indivíduos não porque 

no estado de natureza - direito privado - houvesse violência enquanto condição de fato, “mas 

era na verdade um estado desprovido de direito (status  iustitia  vacuus), no  qual, quando o 

direito era controverso (ius controversum), não se encontrava nenhum juiz competente para 

emitir uma sentença com força de lei (Idem, p. 118), e, nesse caso, a possibilidade de 

violência impeliria a um Estado de direito203 em que imperaria a justiça pública (distributiva). 

                                                 
203 “Cada Estado contém em si três poderes, isto é, a vontade universal unificada em uma tríplice pessoa (trias 
politica): o poder soberano (a soberania) na pessoa do legislador, o poder executivo na pessoa do governante 
(seguindo a lei) e o poder judiciário (adjudicando o seu de cada um segundo a lei)” (KANT, 2013, p. .119).  
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Assim, “um Estado (civitas) é a união de um conjunto de homens sob leis jurídicas” (Idem, p. 

119).  

Nessa tradição liberal de corte jusnaturalista em que as premissas partem de um 

direito natural, universal e necessariamente válido, que se desdobra sobre o universo jurídico 

positivo de um direito estatutário, a ideia de liberdade não está desvinculada da de igualdade, 

pelo contrário, ambas estão alinhadas em um discurso revolucionário diante das distinções 

estabelecidas pelos sistemas aristocráticos europeus. Nesse ambiente, o pensamento liberal 

torna-se a voz do indivíduo pelo simples fato de o Estado absolutista impedir que suas 

capacidades aflorem e se desenvolvam naturalmente. É nosso entendimento que o pensamento 

liberal até a Revolução Francesa de 1789 tem um perfil e, depois desse evento, há um impacto 

conservador sobre esta corrente teórica cuja ideia de liberdade ganha contornos decisivos de 

superioridade sobre o ideário de igualdade. Porém, não se pode olvidar os avanços 

institucionais quando estabeleceram os princípios da liberdade e da igualdade civis e jurídicas, 

tornando a lei o fundamento da ordem política sob o primado da soberania popular.204 Os 

“excessos” da revolução de 1789 frearam os ímpetos dos liberais posteriores a ela. Mas, para 

Hume:   

Deve-se na verdade confessar que a natureza é tão liberal para com a 
humanidade que, se todas as suas dádivas fossem igualmente divididas entre 
a espécie e cultivadas pela técnica e pelo trabalho, cada indivíduo poderia 
dispor de todas as coisas necessárias para sua existência e mesmo da maioria 
dos confortos da vida, e não estaria sujeito a quaisquer males, com exceção 
dos que podem acidentalmente decorrer de uma constituição corporal 
doentia. Também se deve admitir que sempre que nos afastamos dessa 
igualdade, privamos o pobre de mais satisfação do que acrescentamos a do 
rico, e que a mínima gratificação de um frívolo capricho de um indivíduo 
custa frequentemente mais do que o pão de muitas famílias, e até de muitas 
províncias. Pode parecer, além disso, que essa regra da igualdade, além de 
extremamente uti!, não é de modo algum inexequível (HUME, 2004, p. 254). 
 

                                                 
204 “A liberdade do arbítrio é aquela independência de sua determinação pelos impulsos sensíveis: este é o seu 
conceito negativo. O positivo é: a capacidade da razão pura de ser prática por si mesma [...] Essas leis da 
liberdade, à diferença das leis da natureza, chamam-se morais. Na  medida  em  que  se  refiram  apenas  às  ações  
meramente  exteriores  e  à conformidade destas à lei, elas se chamam jurídicas;  mas,  na  medida  em  que 
exijam também que elas próprias devam ser os fundamentos de determinação das ações, então são éticas. Diz-se, 
portanto: a concordância com as primeiras é a  legalidade,  com  as  segundas  a  moralidade  da  ação.  A  
liberdade  a  que  se referem  as  primeiras  leis  só  pode  ser  a  liberdade  no  uso  externo  do  arbítrio, enquanto 
aquela a que se referem as últimas pode ser a liberdade em seu uso tanto externo como interno, contanto que ela 
seja determinada pela lei da razão” (KANT, 2013, p. 20).  
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Hume confirma nosso entendimento de que as ideias de igualdade que circulavam no 

século XVIII são distintas das existentes do século XIX que passam a justificar a nova ordem 

econômica assentada na produção capitalista. O liberalismo do século XIX assume um traço 

conservador quando desconsidera a igualdade como um valor natural e apenas um arranjo 

jurídico para distender tensões, como, por exemplo, a ideia de que todos são iguais perante a 

lei. O pensamento liberal novecentista não objetiva criar um novo mundo como fizera o século 

anterior, mas estabelecer princípios regulares da vida econômica enquanto matriz da vida 

política. A ideia humeana de que há uma igualdade possível é própria de um otimista, embora 

cético, preocupado com o jogo social e os elementos da liberdade. Portanto, “que outra razão, 

na verdade, poderia afinal ser apresentada por esses autores para que isto deva ser meu e 

aquilo seu, se a natureza ignorante certamente nunca traçou tal distinção? Os objetos que 

recebem essas denominações são em si mesmos alheios a nós” (Idem, p. 257). Se a natureza 

não faz distinção, é o homem quem a cria, quem a institui a partir de muitos propósitos 

contrários a melhor ideia de igualdade. Mas, pensar na igualdade como possibilidade, parece, 

nesses termos, um artifício da política como saída aos impasses mais inconsequentes. 

Tomemos as principais Declarações de Direitos a partir do Bill of Rigths de 1689. 

Esta declaração é singular porque estabelece os limites do rei às liberdades dos súditos e, 

principalmente, às do Parlamento, inaugurando um dos pilares do pensamento liberal que tem 

como fim organizar o Estado como um sistema de freios e contrapesos que, ao desconcentrar 

seus poderes, faça com que ambos se vigiem mutuamente. Estas e outras conquistas, embora 

singularizem a Revolução Gloriosa, nada dizem explicitamente sobre a igualdade dos súditos. 

Outro documento declaratório importante foi a Declaração de Independência dos 

EUA em 1776, que, mesmo sendo diferente da anterior e das posteriores, tem a especificidade 

em ser um documento político em que os líderes das treze colônias se uniram para romper a 

ligação de vassalagem que mantinham com a Inglaterra. Assim, começa o segundo parágrafo: 

Consideramos estas verdades evidentes por si mesmas, que todos os homens 
são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos Direitos 
inalienáveis, que entre eles estão a Vida, a Liberdade e a busca da Felicidade. 
 - Que para garantir esses direitos são instituídos entre os Homens, Governos 
que derivam os seus Justos poderes do consentimento dos governados; que 
toda vez que uma Forma qualquer do Governo ameace destruir esses fins, 
cabe ao Povo o Direito de alterá-la ou aboli-la e instituir um novo Governo, 
assentando sua fundação sobre tais principias e organizando-lhe os poderes 
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da forma que pareça mais provável de proporcionar Segurança e Felicidade. 
(DRIVER, 1951, p. 53). Grifos nossos. 205 
 

Vida, liberdade e felicidade são direitos inalienáveis porque são inerentes aos seres 

humanos, porquanto intransferíveis sobretudo devido ao fato de Deus ter dotado os indivíduos 

de uma igualdade absoluta por terem sido criados por Ele. Nenhum documento declaratório de 

direitos anterior ou posterior a ele fora tão incisivo e emblemático quanto à ideia de igualdade 

como geradora de direitos. Neste, o autor radicaliza a igualdade por torná-la fonte dos direitos 

naturais que, segundo Locke, são direitos derivados da condição racional do homem, que 

Thomas Jefferson tratou de universalizar sob os auspícios da Divindade. 206 A Declaração de 

1776 e sua radicalidade acabaram por influenciar a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão de 1789 que assim se expressa no artigo primeiro: “os homens nascem e são livres e 

iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum”. Mas 

o que são utilidades comuns senão arranjos políticos sempre calcados em algum tipo de teoria 

ou de interesses? Por isso, na mesma Declaração de 1789, o artigo segundo pondera que “a 

finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis 

do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à 

opressão”, direitos consagrados à vida política que põe uma utilidade à vida, de um modo 

geral. Mas é nesse momento preciso que a igualdade deixa de configurar um direito natural 

para ser um direito jurídico – positivo.  Por outro lado, a Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão de 1793 preceitua, no artigo I, que “o fim da sociedade é a felicidade comum. O 

governo é instituído para garantir ao homem o gozo destes direitos naturais e 

imprescritíveis”; o artigo II afirma que “estes direitos são a igualdade, a liberdade, a 

segurança e a propriedade; por fim, o artigo III declara que Todos os homens são iguais por 

natureza e diante da lei.  

A Declaração de 1793, explicitamente, não só reconhece à igualdade um status como 

a eleva à condição de direito no que obriga uma contrapartida por parte do Estado e outra 

pelos cidadãos entre si.207 Outro detalhe desta declaração é o fato de considerar que todos os 

                                                 
205 Um documento muito importante e ao mesmo tempo pouco divulgado é a Declaração de Direitos da Virgínia, 
que data de 12 de junho de 1776 e é de autoria de George Mason (1725-1792). 
206 É atribuído a Thomas Jefferson a redação inicial da Declaração de Independência dos EUA em 1776. 
207  
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homens são iguais por natureza e diante da lei, princípios que dizem algo de diferente e que, 

ao mesmo tempo, são complementares: a igualdade por natureza significa que os humanos são 

iguais absolutamente, e a igualdade diante da lei corresponde ao princípio de que só há uma lei 

para todos e que o juiz obriga-se a julgar o acusado com base na lei e indistintamente. É 

estranho o fato de os liberais optarem pela Declaração de 1789 em detrimento da 1793.  

Mas, a partir do reconhecimento desses documentos (do ponto de vista simbólico), da 

derrocada do direito natural como fundamento do direito, a instituição dos códigos jurídicos 

enquanto ordenação legal do Estado de Direito, a ascensão da burguesia ao controle político-

econômico do Estado é que o conceito de igualdade assume novos contornos e a igualdade 

natural deixa de ser defendida em virtude da adoção do consagrado princípio de que Todos os 

homens são iguais diante da lei. Nesse enunciado admite-se que os homens são desiguais por 

natureza e essa desigualdade é confundida como diferença, o que embasa a concepção 

segundo a qual os melhores são os vencedores porque possuem a natureza do melhor em si, o 

que, de certa forma, legitima a superioridade do europeu em detrimento dos povos não-

europeus e outras estultícias muito próprias de um pensamento legitimador da nova ordem.  

Porém, embora Kant enfatize que a lei universal do direito consista na máxima “aja 

externamente de tal modo que o uso livre de seu arbítrio possa coexistir com a liberdade de 

cada um segundo uma lei universal” (2013 p. 37), ou que a lei assegure que a liberdade de um 

indivíduo esteja relacionada à liberdade do outro, havendo uma espécie de igualdade, essa 

formalidade apenas possui aspectos externos no trato sem adentrar nas consequências 

                                                                                                                                                         
Declaração dos Direitos do Homem de 1789: 
Art. 1º- Os homens nascem e são livres e iguais em 
direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na 
utilidade comum;  
Art. 6º- A Lei é a expressão da vontade geral. Todos 
os cidadãos têm o direito de concorrer, pessoalmente 
ou através dos seus representantes, para a sua 
formação. Ela deve ser a mesma para todos, quer se 
destine a proteger quer a punir. Todos os cidadãos são 
iguais a seus olhos, são igualmente admissíveis a todas 
as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a 
sua capacidade, e sem outra distinção que não seja a 
das suas virtudes e dos seus talentos;   
7º- Ninguém pode ser acusado, preso ou detido senão 
nos casos determinados pela lei e de acordo com as 
formas por esta prescritas. 
http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/dec1789.htm 

Declaração dos Direitos do Homem de 1793: 
I - O fim da sociedade é a felicidade comum. O 
governo é instituído para garantir ao homem o gozo 
destes direitos naturais e imprescritíveis; 
II - Estes direitos são a igualdade, a liberdade, a 
segurança e a propriedade; 
III - Todos os homens são iguais por natureza e diante 
da lei; 
IV - A lei é a expressão livre e solene da vontade 
geral; ela é a mesma para todos, quer proteja, quer 
castigue; ela só pode ordenar o que é justo e útil à 
sociedade; ela só pode proibir o que lhe é prejudicial; 
IX - Ninguém deve ser acusado, preso nem detido 
senão em casos determinados pela lei segundo as 
formas que ela prescreveu.  
 
http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/dec1793.htm 
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materiais porque a propriedade será a pedra filosofal que diferencia os indivíduos no cenário 

político, tanto que a participação no processo eleitoral será um complexo arranjo a partir dos 

jogos de forças políticas em que se engalfinham as classes sociais. De um lado, os possuidores 

de propriedades e, de outro, os despossuídos de qualquer tipo de bens, inclusive de suas 

próprias forças de trabalho, esperarão longos anos até conseguirem o direito de votar e ser 

votado.208 

A supremacia do valor liberdade sobre o valor igualdade a partir do século XIX, no 

interior do liberalismo, efetiva-se por conta de muitos fatores, dentre os quais destacamos: 1. 

decadência ideológica burguesa;209 2. ascensão político-econômica da burguesia; 3. mudança 

do modo produtivo feudal ao capitalismo; 4. a passagem do direito natural ao direito positivo 

em que o Estado passa a ser o fundamento no lugar da natureza racional do homem; 5. ideia de 

desigualdade como legitimadora do novo expansionismo colonial europeu; 6. propriedade 

privada enquanto fundamento econômico da participação político-eleitoral. Por outro lado, 

segundo anotação de Cristina Nogueira da Silva: 

O que importa aqui sublinhar, porém, é que, por motivos diversos, em 
nenhuma destas visões a igualdade política ou uma maior igualdade 
socioeconômica surgiu como uma exigência requerida pela “igualdade 
natural”, o que fez com que as reflexões a elas associadas tivessem impacto 
(de sentido contrário) sobre o tema da constituição política das sociedades, 
mas não sobre o tema da reforma social (2009, p. 537). 
 

Também, na mesma linha de raciocínio da autora, entendemos que o princípio natural 

da igualdade não resultou efetivamente nas igualdades política e econômica em virtude de que 

se pensou nas desigualdades por meio da lei e o contrato social justificaria as desigualdades 

conforme utilidades sociais, as quais nunca estiveram a serviço de um processo de 

                                                 
208 A proposição “o homem é livre” tem um valor em si mesma, porque não precisa de um complemento. Posso 
dizer, a exemplo de Kant, que é um juízo analítico, ao passo que a proposição “o homem é igual” não diz muito 
coisa porque necessita de um complemento da seguinte maneira: “o homem é igual a outro homem”, um juízo 
sintético uma vez que necessita de um complemento (BOBBIO, 1996, p. 12). Embora tais proposições impliquem 
juízos diferentes, o fator igual sempre se refere à alteridade, ao outro. Por outro lado, cremos que usar a liberdade 
como oposição à igualdade e vice-versa, tergiversa o problema e o joga debaixo do tapete da ideologia.   
209 A expressão decadência ideológica é extraída do ensaio “Marx e o problema da decadência ideológica” in 
Marx e Engels como historiadores da literatura, Ed. Boitempo, 2016, de Gyorgy Lukács. Usamos essa expressão 
embora não concordemos com ela por motivos que não vêm ao caso, porém, o que fica à vista é que, por volta de 
1848, a burguesia já não conta mais com os seus grandes expoentes dos dois séculos anteriores, restando grandes 
teóricos, mas nenhum com a estatura de Diderot, Kant, Voltaire, Verri, Locke, por exemplo. O que está por detrás 
do problema é que o liberalismo oitocentista não pode ser crítico, mas um justificador do liberalismo e do 
capitalismo. Esta perda de criticidade faz com que o liberalismo crie tortuosos argumentos contra a igualdade 
natural (moral).  
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decepamento destas desigualdades, pelo contrário, constituíram leis, regulamentos e 

provimentos criados para representar as desigualdades sociais como se fossem produtos das 

desigualdades naturais, confundindo ou não com diferenças individuais. Enquanto muitos 

autores liberais somente pensavam que todos são iguais perante a lei, excluíam a ideia que 

todos são iguais em direito, porque começam a pensar que os homens não são iguais 

naturalmente ou por natureza, ao contrário de Louis Chevalier Jaucourt, por exemplo, que 

afirma que “a igualdade natural é aquela que existe entre os homens tão somente pela 

constituição de sua natureza. Esta igualdade é o princípio e o fundamento da liberdade” 

(2006, p. 193), e, por sua vez, a “igualdade natural ou moral é, pois, fundada sobre a 

constituição da natureza humana, comum a todos os homens, que nascem, crescem, subsistem 

e morrem da mesma maneira” (Ibidem). Entretanto o mesmo autor pondera que “no estado de 

natureza, os homens nascem sim na igualdade, mas não poderiam permanecer nela; a 

sociedade faz com que a percam, e eles só voltam a ser iguais pelas leis” (Idem, p. 195). O 

corpo social ciente destes valores e atentos quanto à possibilidade da utilidade social os 

destruir, devolve a humanidade ao homem depois que a lei legítima impera no lugar das 

paixões e da ignorância, pensa este iluminista.      

Depois de obter o poder político-econômico por meio de muitas revoluções 

sangrentas, destacando a de 1640-1689 na Inglaterra, a de 1775-1783 nos EUA e a de 1789-

1799 na França (isso para ficarmos na esfera das representações, pois poderíamos elencar 

outras revoluções de muitos países), a burguesia escorraçou e restringiu a aristocracia como 

também impôs limitações ao proletariado, com isso passou a dar as cartas nos planos teórico, 

científico e político. Nesse caso, a ideia de igualdade natural foi substituída pela concepção de 

que na natureza tudo é desigual, quando, na verdade, passa a advogar o princípio das 

desigualdades individuais.  

Assim, Cristina da Silva enfatiza que “a justificação doutrinal da desigualdade foi, 

durante o século XIX, facilitada pelo facto de o pensamento político oitocentista ter sido mais 

modelado pelo ‘iluminismo moderado’ de obras como as de Locke ou de Montesquieu do que 

por um ‘iluminismo radical’” (SILVA, 2009, p. 539) por meio das obras de Spinoza, Diderot, 

Bayle, d’Alembert, La Barre, por exemplo. Segundo a autora, o iluminismo moderado forjou 

as bases do pensamento liberal do século XIX e, dessa forma, alimentou a ideia de que a 

igualdade deve ser pensada enquanto respeito às desigualdades próprias dos indivíduos. 
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Assim, tal modo de pensar ensejou uma virada ético-política no liberalismo que deixou de ser 

uma teoria do progresso para justificar o monopólio político-econômico da burguesia. 

Claro que poderíamos escrever outro texto quanto à tese acima exposta, mas nos 

restringimos, por ora, à ideia de desigualdade enquanto fundamento para igualdade baseada na 

diferença ao longo do século XIX, sobretudo com a vitória da burguesia sobre a aristocracia e 

o proletariado ao tomarmos como representação as revoluções europeias de 1848, a despeito 

de Benjamin Constant, Stuart Mill e Tocqueville defenderem a igualdade mais como um 

processo histórico moral, ora do progresso, e nunca um processo histórico por meio da ação 

humana operando instituições políticas destinadas a solucionar conflitos e interesses. Nesse 

caldo teórico bebe Rui Barbosa os elementos forjadores do seu pensamento liberal. 

 

 6. Justiça distributiva no pensamento liberal. 

A ideia de justiça distributiva pensada por Aristóteles é distinta daquela construída 

pelo pensamento liberal e, para efeito desta pesquisa, tomamos como ponto de partida Adam 

Smith210 por ser um teórico que transita pelos mais variados campos do pensamento como 

Ética, Política, Economia, Direito, História etc., no que podemos considerar o filósofo escocês 

como o fundador da justiça distributiva moderna e, sem pestanejar, o maior nome do 

pensamento liberal econômico, além de inúmeras outras contribuições no campo filosófico. 

Smith é muito conhecido no Brasil em razão do seu livro A riqueza das nações, publicado em 

1776, que apresenta os princípios do livre mercado e do livre cambismo e, com isso, a 

expressão teórica mais acabada das linhas gerais que edificam o capitalismo. Segundo 

Winston Fritsch: 

A teoria econômica apresentada em A riqueza das nações é essencialmente 
uma teoria do crescimento econômico cujo cerne é clara e concisamente 
apresentado em suas primeiras páginas: a riqueza ou o bem-estar das nações 
é identificado com seu produto anual per capita que, dada sua constelação de 

                                                 
210 “Smith abandonou o método racionalista do jusnaturalismo tradicional por uma metodologia essencialmente 
empiricista, isto é, pela noção de que a ordem natural subjacente à organização do universo não podia ser 
apreendida aprioristicamente através apenas do raciocínio abstrato dedutivo, mas que sua revelação deveria 
proceder através da construção de ‘sistemas’ ou modelos baseados em princípios gerais obtidos por indução de 
observações empíricas, a partir dos quais a lógica dos fenômenos universais poderia ser casual ou racionalmente 
deduzida. Por outro lado, já na Teoria dos sentimentos morais, Smith afasta-se decisivamente da componente 
altruísta do jusnaturalismo de Hutcheson no que concerne à análise da ética das relações econômicas, propondo 
em seu lugar a justificativa moral da defesa do interesse próprio nessa esfera das relações humanas, com base na 
idéia de que da busca do interesse individual resultam benefícios sociais” (FRITSCH, 1996, p. 14-15). 
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recursos naturais, é determinado pela produtividade do trabalho “útil” ou 
“produtivo” – que pode ser entendido como aquele que produz um excedente 
de valor sobre seu custo de reprodução – e pela relação entre o número de 
trabalhadores empregados produtivamente e a população (1996, p. 9). 

 
Embora A riqueza das nações seja o primeiro livro de corte cientificamente moderno 

que trata de assuntos econômicos, Smith é um professor e pensador cujas investigações têm 

como objeto central a Filosofia Moral, apresentando uma obra densa no que se refere aos 

problemas concernentes às ações ético-políticas, de forma que A riqueza das nações pode ser 

um livro de Economia, desde que esteja inserido numa reflexão sobre as condutas moralmente 

válidas dos indivíduos em sociedade. Logo, desse livro extraímos nossas observações sobre 

como Smith pensa a justiça distributiva sem ter escrito algo de fato com esse foco, por isso nos 

valemos das oportunas anotações do livro Uma breve história da justiça distributiva de 

Samuel Fleischaker, destacando que “o retrato que Smith faz dos pobres ajudou a dar origem 

à noção moderna de justiça distributiva” (2006, p. 98) uma vez que a economia de mercado 

integraria pobres, negociantes, fidalgos nos processos produtivos, consumistas e distributivos 

de bens, o que Smith destaca ao dizer que “um trabalhador, mesmo o mais pobre e de baixa 

posição, se for frugal e laborioso, pode desfrutar de uma porção maior de bens necessários e 

confortos materiais, do que aquilo que qualquer selvagem pode adquirir” (1996a, p. 60). 

Nesse caso, a engrenagem do capitalismo211 inseriria os pobres – anteriormente tidos 

como pessoas inferiores e grosseiras na escala social, um estorvo -, gerando, na sociedade 

civilizada e comercial, uma série de obrigações por parte daqueles que a compunham, 

inclusive o poder público.212 Na concepção de Smith, o Estado teria três deveres básicos, a 

                                                 
211 “O termo capitalismo não foi conhecido por Smith, sendo uma invenção bem posterior ao seu tempo que 
usamos para efeito de melhor exposição. A palavra capitalismo teria surgido, segundo o Dicionário Oxford, em 
um texto escrito em 1854 pelo romancista inglês William M. Thackeray” (BOTTOMORE, 2001, p. 51).  
212 “Com o avanço da divisão do trabalho, a ocupação da maior parte daqueles que vivem do trabalho, isto é, da 
maioria da população, acaba restringindo-se a algumas operações extremamente simples, muitas vezes a uma ou 
duas. Ora, a compreensão da maior parte das pessoas é formada pelas suas ocupações normais. O homem que 
gasta toda sua vida executando algumas operações simples, cujos efeitos também são, talvez, sempre os mesmos 
ou mais ou menos os mesmos, não tem nenhuma oportunidade para exercitar sua compreensão ou para exercer 
seu espírito inventivo no sentido de encontrar meios para eliminar dificuldades que nunca ocorrem. Ele perde 
naturalmente o hábito de fazer isso, tornando-se geralmente tão embotado e ignorante quanto o possa ser uma 
criatura humana. O entorpecimento de sua mente o torna não somente incapaz de saborear ou ter alguma 
participação em toda conversação racional, mas também de conceber algum sentimento generoso, nobre ou terno, 
e, consequentemente, de formar algum julgamento justo até mesmo acerca de muitas das obrigações normais da 
vida privada. Ele é totalmente incapaz de formar juízo sobre os grandes e vastos interesses de seus país; e, a 
menos que se tenha empreendido um esforço inaudito para transformá-lo, é igualmente incapaz de defender seu 
país na guerra. A uniformidade de sua vida estagnada naturalmente corrompe a coragem de seu espírito, fazendo-
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saber: primeiro, “o de proteger a sociedade contra a violência e a invasão de outros países 

independentes, só pode ser cumprido recorrendo à força militar”  (1996b, p. 173); segundo, 

“proteger, na medida do possível, cada membro da sociedade da injustiça ou opressão de 

todos os outros membros da mesma, ou o dever de estabelecer uma administração judicial 

rigorosa” (1996b, p. 187); terceiro, erigir e manter instituições e obras públicas que: 

Possam proporcionar a máxima vantagem para uma grande sociedade de 
indivíduos [...] As demais obras e instituições públicas consistem sobretudo 
nas que se destinam a facilitar o comércio da sociedade e nas que visam a 
promover a instrução do povo. As instituições destinadas à instrução 
dividem-se em dois tipos: as que visam à educação da juventude e as que 
visam à instrução dos cidadãos de todas as idades (SMITH, 1996b, p. 198).  
 

A preocupação que Smith tem com a instrução pública refere-se ao ensino para 

crianças e jovens desprovidos de recursos, um ensino voltado à instrução básica dos 

conhecimentos válidos à época, bem como à educação moral-religiosa dos adultos. Nesse 

particular, Smith é um iluminista peculiar e destoa dos grandes iluministas por não ter aversão 

à religião, pois sua tradição filosófica, moral e religiosa fora forjada no pensamento moral 

escocês, o que proporcionou a Smith um olhar racional ligado à ideia de deveres. E o dever do 

Estado em instruir os pobres com base em uma instrução científica, denota a preocupação de 

Smith quando pensa em sociedades civilizadas, livres e comerciais em que todos possam estar 

envolvidos na busca dos seus respectivos interesses sem esquecer que estes deveriam ser 

buscados de forma inteligente com os esforços de cada um dos membros da sociedade racional 

e comercial.213 A ideia de obrigação do Estado em fornecer instrução pública marca a 

centralidade de Smith na história da justiça distributiva, sobretudo quando essa instrução 

pública fosse criada e sustentada pelo Estado, muito embora tivesse obrigações pecuniárias 

por parte dos pais das crianças e dos jovens beneficiados, mas o grosso dos recursos 

                                                                                                                                                         
o olhar com horror a vida irregular, incerta e cheia de aventuras de um soldado. Esse tipo de vida corrompe até 
mesmo sua atividade corporal, tornando-o incapaz de utilizar sua força física com vigor e perseverança em 
alguma ocupação que não aquela para a qual foi criado. Assim, a habilidade que ele adquiriu em sua ocupação 
específica parece ter sido adquirida à custa de suas virtudes intelectuais, sociais e marciais. Ora, em toda 
sociedade evoluída e civilizada, este é o estado em que inevitavelmente caem os trabalhadores pobres – isto é, a 
grande massa da população – a menos que o Governo tome algumas providências para impedir que tal aconteça” 
(SMITH, 1996b, p. 244). ** 
** Tais ideias vão ao encontro da preocupação de José Bonifácio quanto à defesa da eleição como educação 
política. 
213 “As instituições destinadas à instrução das pessoas de todas as idades são principalmente as que visam à 
instrução religiosa. Estamos diante de um tipo de instrução cujo objetivo não consiste tanto em tornar as pessoas 
bons cidadãos neste mundo, mas antes em prepará-las para [...] uma vida futura”(SMITH, 1996b, p. 249).  
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econômico-financeiros viria do poder público por meio da tributação sobre os ricos, burgueses 

e trabalhadores bem remunerados.  

Desse quadro, podemos dizer que Smith é o primeiro teórico moderno a pensar numa 

justiça distributiva no marco da racionalidade pública e não conforme os ditames da caridade 

cristã, assim “a educação das pessoas comuns talvez exija, em uma sociedade civilizada e 

comercial, mais atenção por parte do Estado que a de pessoas de alguma posição e fortuna” 

(SMITH, 1996b, p. 245). 214 Smith é claro ao defender que os recursos do Estado destinados a 

custear o ensino público às pessoas comuns viriam da tributação imposta ao conjunto social, 

salientando, mais uma vez, a influência moderna de Smith na temática da justiça distributiva. 

Contudo, na ótica liberal, a partir de Smith, o instrumento eficaz pelo qual a justiça 

distributiva se daria seria por meio do desenvolvimento das forças econômicas da sociedade e, 

nesse caso, empurraria todos os membros para condições cada vez melhores:  

Todo homem é rico ou pobre, de acordo com o grau em que consegue 
desfrutar das coisas necessárias, das coisas convenientes e dos prazeres da 
vida. Todavia, uma vez implantada plenamente a divisão do trabalho, são 
muito poucas as necessidades que o homem consegue atender com o produto 
de seu próprio trabalho. A maior parte delas deverá ser atendida com o 
produto do trabalho de outros, e o homem será então rico ou pobre, conforme 
a quantidade de serviço alheio que está em condições de encomendar ou 
comprar. Portanto, o valor de qualquer mercadoria, para a pessoa que a 
possui, mas não tenciona usá-la ou consumi-la ela própria, senão trocá-la por 
outros bens, é igual à quantidade de trabalho que essa mercadoria lhe dá 
condições de comprar ou comandar […] O trabalho é a medida real do valor 
de troca de todas as mercadorias (SMITH, 1996, p. 87). 
 

A tese smithiana de que a busca das satisfações pessoais criaria uma teia de fios que 

se conectariam devido à intencionalidade de cada indivíduo no jogo das satisfações pessoais é 

o pilar moral do qual sai o sistema de Smith, por isso a engrenagem capitalista baseia-se no 

consumo dos objetos necessários ou não às vidas dos indivíduos pertencentes à sociedade 

civilizada e comercial, e o desenvolvimento da sociedade é refém da soma dos progressos 

individuais e, de certa forma, Smith não poderia olvidar a incursão do Estado na vida dos 

indivíduos a corrigir distorções oriundas dos conflitos desses fios conectados enquanto 

relações sociais. Dessa forma, toda tradição liberal referente à ideia de justiça distributiva tem 

em Smith um inspirador, porque, mesmo de matriz individualista, o Estado acaba tendo 

                                                 
214 “Se não houvesse instituições públicas para a educação, não se ensinaria nenhum sistema e nenhuma ciência 
que não fossem objeto de alguma procura ou que as circunstâncias da época não tornassem necessário, 
conveniente ou, pelo menos, de acordo com a moda” (SMITH, 1996b, p. 241). 
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funções legislativa, administrativa, jurídica e social,215 visto que os pobres passam a ser vistos 

como membros da sociedade e Smith compreende que uma sociedade civilizada e comercial 

depende da massa da produção de bens e, respectivamente, do seu consumo. Logo, a riqueza 

de uma sociedade não se restringe somente à quantidade de mercadorias exportadas, mas 

também ao mercado interno constituído pelo conjunto dos trabalhadores.  

Nesse caso, a justiça distributiva inaugurada por Smith, como defende e apregoa 

Fleischacker, não faz parte de uma concepção filantrópica ou generosa de relação social e sim 

de um critério de justiça enquanto uma das virtudes sociais (SMITH, 2015, p. 270), pois a 

caridade e a benevolência são atitudes louváveis, mas não mudam a condição do pobre numa 

ordem social civilizada e comercial. A superação da pobreza muda à medida que essa mesma 

sociedade civilizada e comercial aumenta a riqueza per capita e assim promove o pobre de 

pedinte em trabalhador, passando a ser indivíduo capaz de, laboriosamente, sustentar-se. 216 

Essa ideia é por Locke introduzida e a nova concepção de justiça distributiva passa 

pelo exercício do trabalho como construtor da riqueza, por isso o mérito tem peso específico e 

está relacionado a quem produz, ideia mais próxima de Aristóteles e distante de um 

distributivista contemporâneo. Nesse sentido, Smith é influenciado por Locke e compreende 

que o Estado deve voltar-se aos pobres para que eles mesmos possam sair da penúria em que 

se encontram, visto que o Estado não pode intervir sem propósito na propriedade “bem” como 

dirigir as iniciativas dos indivíduos, porém, por outro lado, o Estado pode e deve criar 

condições que facilitem o acesso dos indivíduos a melhores patamares de vida:  

                                                 
215 “Se, nessas pequenas escolas, os livros com os quais se ensinam as crianças a ler fossem um pouco mais 
instrutivos do que comumente o são, e se, em vez de um pequeno verniz de latim, que às vezes ali se ensinam aos 
filhos das pessoas comuns – e que dificilmente poderá ser-lhes de alguma utilidade – se ensinassem os 
rudimentos da geometria e da mecânica, a educação literária dessa classe popular talvez fosse a mais completa 
possível. É raro encontrar uma atividade comum que não ofereça algumas oportunidades para se aplicar nela os 
princípios da geometria e da mecânica e que, portanto, não exercitem e aprimorem as pessoas comuns nesses 
princípios que constituem a propedêutica necessária para as ciências mais elevadas e mais úteis. O Estado pode 
estimular a aquisição desses elementos mais essenciais da educação oferecendo pequenos prêmios e pequenas 
distinções aos filhos das pessoas comuns que neles sobressaírem” (SMITH, 1996b, p. 246-247).  
216 “[...] Tais nações sofrem tanta pobreza e miséria que, somente por falta de bens, frequentemente são reduzidas 
– ou pelos menos pensam estar reduzidas – à necessidade de às vezes eliminar e às vezes abandonar suas 
crianças, seus velhos e as pessoas que sofrem de doenças prolongadas, as quais perecem de fome ou são 
devoradas por animais selvagens. Ao contrário, entre nações civilizadas e prósperas, embora grande parte dos 
cidadãos não trabalhe, muitos deles, com efeito, consomem a produção correspondente a 10 ou até 100 vezes a 
que é consumida pela maior parte dos que trabalham – a produção resultante de todo o trabalho da sociedade é 
tão grande, que todos dispõem, muitas vezes, de suprimento abundante, e um trabalhador, mesmo o mais pobre e 
de baixa posição, se for frugal e laborioso, pode desfrutar de uma porção maior de bens necessários e confortos 
materiais, do que aquilo que qualquer selvagem pode adquirir” (Idem, p. 59-60) 
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Com gastos muito pequenos, o Estado pode facilitar, encorajar e até mesmo 
impor a quase toda a população a necessidade de aprender os pontos mais 
essenciais da educação. O Estado pode facilitar essa aprendizagem elementar 
criando em cada paróquia ou distrito uma pequena escola, onde as crianças 
possam ser ensinadas pagando tão pouco que até mesmo um trabalhador 
comum tem condições de arcar com este gasto, sendo o professor pago em 
parte, não totalmente, pelo Estado, digo só em parte porque, se o professor 
fosse pago totalmente, ou mesmo principalmente, com o dinheiro do Estado, 
logo começaria a negligenciar seu trabalho (SMITH, 1996b, p. 246).  
 

Segundo os princípios que Smith defende, o Estado não é provedor porque iria de 

encontro à livre iniciativa, por outro lado, ele bem sabia que o Estado não podia ficar omisso 

ante as responsabilidades de um soberano junto aos seus súditos por conta do princípio de 

responsabilidade que uma sociedade civilizada e comercial exige. Smith estava presenciando o 

início da revolução industrial e já antecipava a ideia de um Estado eficiente no âmbito da 

administração pública, universo conhecido pelo filósofo escocês por ter desempenhado 

funções relevantes na esfera pública. Os que hoje defendem um Estado ausente da vida 

econômica de uma nação ou não puderam ler A riqueza das nações (ou se leram, enrolaram-se 

no manto da ideologia), pois à medida que a sociedade foi ficando mais complexa obviamente 

o Estado entrou em uma espiral de mais participação na vida civil e privada. Os que acusam o 

Estado de interventor nos diversos escaninhos da sociedade e na vida privada, parecem 

desconhecer a espiral dialética da história, ou seja: quanto mais direitos e deveres os cidadãos 

têm, mais o poder público se faz presente na defesa e exercício deles, pois “lesar, em qualquer 

grau que seja, os interesses de qualquer categoria de cidadãos, simplesmente para promover 

os de alguma outra categoria, evidentemente é contrário àquela justiça e igualdade de 

tratamento que o soberano deve dispensar a todas as categorias de seus súditos” (SMITH, 

1996b, p. 141).   

Smith preocupou-se em debelar a pobreza com algumas recomendações feitas em A 

riqueza das nações quando pensou na tributação maior sobre os mais ricos como também a 

alocação das receitas públicas em prol da população em geral e para os mais pobres em 

particular (FLEISCHACKER, 2006, p. 92). Nessa perspectiva de que o poder público não 

pode pensar o pobre como receptor de esmolas, surge o pensamento ético-político de Kant 

também interessado na sorte daqueles que por ela foram ignorados.  Nesse sentido, Kant está 

próximo do seu colega escocês à medida que por ele também é influenciado. 
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Kant é um liberal que pretende, por meio do seu sistema, ser a síntese do pensamento 

filosófico e, especialmente, do pensamento científico, sem se esquecer de cogitar a vida social 

pelo direito, que é a expressão das reflexões ético-políticas do filósofo alemão, por isso o 

direito “é o conjunto das condições sob as quais o arbítrio de um pode conciliar-se com o 

arbítrio de outro segundo uma lei universal da liberdade” (KANT, 2013, p. 36). O direito, 

aqui confundido como sistema de leis, teria a capacidade de equilibrar o jogo das vontades dos 

indivíduos socialmente, o que levou Fleischacker a afirmar que o pensamento político de Kant 

só existe por conta de suas preocupações morais (2006, p. 100). 

Mas Kant está próximo de Smith à medida que ambos pensam na responsabilidade 

que os seres humanos, sem excluir os pobres, devem ter sobre si mesmos, o que significa que 

o sucesso ou não de cada indivíduo, na época do Iluminismo, é de inteira responsabilidade 

individual, o que leva Kant a conclama seus leitores a “ousar saber” – sapere aude – por conta 

própria no seu artigo Resposta à pergunta: Que é “Esclarecimento"? Esse grito de alerta, 

contudo, não exime o Estado de responsabilidades na implementação de instituições como 

escolas, hospitais e demais que assistam aos desvalidos, tudo isso devido aos tributos cobrados 

dos possuidores de bens (FLEISCHACKER, 2006, p. 102). Segundo Kant: 

Se por direito natural entender-se apenas o não estatutário, portanto apenas o 
direito cognoscível a priori pela razão de cada ser humano, então pertencerão 
a ele não apenas a justiça vigente entre as pessoas em sua relação recíproca 
(iustitia commutativa), mas também a justiça distributiva (iustitia 
distributiva) tal como pode ser conhecida a priori segundo a lei que faz com 
que ela tenha de ditar seu veredicto (sententia) (2013, p. 102).  
 

No entendimento de Kant, a justiça distributiva nada tem a ver com a tradição posta 

por Aristóteles e, assim, assume a perspectiva de como o poder judiciário está organizado para 

julgar as demandas dos indivíduos e promulgar sentenças não conforme pensam os indivíduos, 

mas “o que é de direito” (Ibidem), de outra maneira, conforme as leis. Nesse caso, segundo as 

leis, é um preceito liberal similar à lei do reino e contrário à lei ou ao direito do rei que estava 

acima da lei por ser um irresponsável, ou melhor, não dava satisfações. Por isso: 

A razão juridicamente legisladora reaparece aqui com o princípio da justiça 
distributiva, que consiste em tomar como norma a conformidade da posse ao 
direito não como seria julgada em si com relação à vontade privada de cada 
um (no estado de natureza), mas somente como seria julgada perante uma 
corte de justiça em um estado originado da vontade universalmente unificada 
- em um estado civil (KANT, 2013, p. 108).  
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O estado de natureza na perspectiva kantiana é a esfera do mundo privado em que as 

vontades de cada um não são regidas por uma lei comum, ao passo que, no estado civil, 

âmbito do direito público, a justiça distributiva opera de acordo com a necessidade da lei em 

uma corte de justiça (FLEISCHACKER, 2006, p. 101). Esse estado civil, que rompe com o 

estado das vontades particulares é o estado jurídico em que os indivíduos participam com o 

que lhes é próprio dentro de uma legislação universal que Kant chama de justiça pública: 

(2013, p. 111): 

Em relação à possibilidade, à realidade ou à necessidade da posse de objetos 
(como matéria do arbítrio) segundo leis, pode ser dividida em justiça tutelar 
(iustitia tutatrix), comutativa (iustitia commutativa) e distributiva (iustitia 
distributiva). Aqui a lei enuncia, em primeiro lugar, simplesmente qual 
comportamento é internamente justo segundo a forma (lex iusti); em segundo 
lugar, enuncia o que, segundo a matéria, é ainda exteriormente legalizável, 
isto é, aquilo cujo estado de posse é jurídico (lex iuridica); em terceiro lugar, 
enuncia em que e por que a sentença de uma corte de justiça é conforme à lei 
dada em um caso particular, ou seja, é de direito (lex iustitiae) – donde 
podemos também denominar a esta corte de justiça mesma a justiça de um 
país e, como a mais importante dentre todas as questões jurídicas.  
 

Nesse sentido, o estado de natureza ou estado não jurídico é aquele no qual a ausência 

da justiça distributiva denota a inexistência de leis jurídicas a organizar tribunais para os fins 

da aplicação do direito. Com isso, há possibilidade de uma sociedade livre dos arbítrios 

individuais e submetida ao império de uma Constituição que, por sua vez, garanta a liberdade 

possível já que a liberdade absoluta os homens a perderam quando optaram pelo estado 

jurídico no lugar do estado de natureza. Nessa condição, Kant afirma que: 

Um Estado (civitas) é a união de um conjunto de homens sob leis jurídicas. 
Na medida em que estas, enquanto leis a priori, são necessárias (não 
estatutárias), isto é, resultam por si mesmas dos conceitos do direito externo 
em geral, sua forma é a de um Estado em geral, ou seja, o Estado na ideia, 
tal como deve ser segundo os princípios jurídicos puros; ideia que serve de 
norma (norma) a toda unificação efetiva em uma comunidade política 
(portanto internamente) (2013, p. 119).  
 

Partindo dessas considerações, o Estado não é um conjunto de leis como se tem dito 

comumente por muitos juristas, sobretudo de tradição kelseniana, todavia um conjunto de 

seres humanos vivendo sob as mesmas leis que elaboraram do ponto de vista de uma 

racionalidade necessitante na busca de uma justiça pública ou distributiva que, efetivamente, 

garanta o meu e o seu, sendo que, em outra condição, não subsistiria o meu e o seu por conta 
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dos arbítrios individuais. Nesse particular, Kant dá outro sentido à justiça distributiva, não 

porque ignorasse o pensamento político do qual faz parte, mas por se sentir obrigado a 

oferecer respostas diferentes aos problemas tão peculiares do seu tempo e próprios da Prússia. 

Homem impregnado da ideia de liberdade, entende que encontrou o centro axial do respeito a 

ela quando os tribunais jurídicos e a distribuição de suas atribuições forem erigidos e, pelas 

pesquisas descobriu que a Inglaterra tinha oferecido exemplo à Europa ao ter separado o poder 

judiciário do executivo. 217  

Para Fleischacker (2006, p. 101-103), Kant foi desatento à história do pensamento 

político e também, ao justificar a natureza da propriedade, acabou por negligenciar a ideia de 

justiça distributiva nos marcos da tradição. Contudo, o mesmo autor destaca elementos 

distributivistas existentes na obra do filósofo alemão, o que nos importa, visto que os 

pensadores somente são significativos devido à capacidade de pensar os problemas sem 

plágios.     

A ideia de justo distributivo no pensamento kantiano associa-se ao sentido de justiça 

solapada no momento da distribuição desigual da propriedade entre os indivíduos à medida 

que os ricos de hoje se apropriaram da parte que pertenceria aos que hoje são pobres. 

Enquanto Smith pensa que a sociedade civilizada e comercial tenderia a aumentar a riqueza 

por meio da produção de bens que tiraria a maioria dos indivíduos da indigência, Kant, 

contrário ao pensador britânico, entende que o modelo social sancionado pelas leis acoberta 

muitas injustiças, tanto que, para ele, “o lema (dictum) da equidade é, sem dúvida, o direito 

mais estrito é a maior injustiça” (summum ius summa iniuria). Este mal, porém, não deve ser 

remediado pelo caminho do que é de direito, ainda que se refira a uma exigência jurídica” 

(2013, p. 41), O direito não poderia acobertar injustiça se sua finalidade é, justamente, 

promover uma sociedade muito bem ordenada sobre a determinação da lei universal da 

igualdade.  

                                                 
217 “A separação do poder judicial do poder executivo parece haver originariamente derivado do volume cada vez 
maior dos negócios da sociedade, em decorrência de seu aperfeiçoamento crescente. A administração judicial 
tornou-se uma obrigação tão laboriosa e complexa que exigia a atenção total das pessoas a quem estava confiada. 
Dado que a pessoa encarregada do poder executivo não dispunha de tempo para dedicar-se pessoalmente à 
decisão de causas privadas [...] Quando o poder judicial funciona unido ao poder executivo, dificilmente é 
possível evitar que a justiça muitas vezes seja sacrificada ao que, vulgarmente, se chama de política” (SMITH, 
1996b, p. 197). ** 
** Esta percepção de Smith mostra o quanto era atento à realidade histórica  
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A obra de Kant que tem por finalidade crítica analisar as condições materiais de vida 

dos indivíduos e, consequentemente, promover um conjunto de reflexões sobre como corrigir 

estas condições por meio do justo distributivo, muito esparsamente Kant fez considerações 

importantes quanto aos infortúnios das injustiças, tanto que, nas Lições de ética, o filósofo 

carrega nas tintas acerca do que ele entendia por injustiça: 

Pode-se tomar parte na injustiça universal, mesmo que não se faça nada de 
injusto a ninguém de acordo com os estabelecimentos e leis civis. Ora, 
quando praticamos uma ação benéfica a um miserável, nada lhe foi dado de 
graça, mas nós lhe demos aquilo que ajudamos a tirar por meio de uma 
injustiça universal. Pois se ninguém quisesse extrair para si os bens da vida 
mais do que o outro, não haveria ricos e tampouco pobres. Assim, as ações 
por bondade, por dever e obrigatoriedade são as mesmas que emergem a 
parar do dos outros (KANT, 2018, p. 411).  218            
                                                                                                                                                                                                                                                          

Mesmo tendo estudado A riqueza das nações e sendo um admirador de Smith, Kant 

defende a ideia segundo a qual a divisão da riqueza é tão imprópria que tal feito criou, por um 

lado, os ricos, poucos, e, por outro, os pobres, muitos. Essa divisão pode até estar de acordo 

com as leis do Estado como também em sintonia com as estruturas da sociedade, mas essa 

separação entre poucos ricos e muitos pobres é um mal que contamina os conceitos de direito 

e de política. Além disso, a pobreza gera nos indivíduos degradação tanto naqueles que 

recebem esmolas quanto nos que as oferecem, pois, pensar que a boa ação vai além dela 

mesma significa pensar que tal ação teve motivos externos ao ato de dar em contrário ao valor 

que o ato tem em si mesmo. A preocupação kantiana não é só moral como também política e 

de natureza econômica.  

Kant parte da premissa de que, em uma sociedade constituída de seres racionais, a 

esmola degrada o pobre porque tira dele o direito que tem a desfrutar da condição de cidadão, 

ao mesmo tempo que cria a ilusão da generosidade ser um ato prazeroso, pois, para além dela 

mesma, ela pode ser um espetáculo que evidencie a imoralidade em que a política se constituiu 

e o direito foi mergulhado. A virtude, para Kant, porém, consiste na ação cujo propósito de 

bondade existe por conta da própria intenção da ação, ao passo que as ações do poder público 

podem e devem ser explícitas, logo a ação virtuosa deve consistir em silencio da intenção. 

Assim, em uma sociedade de indivíduos racionais, o espírito associativo deve se inspirar na 

                                                 
218 Esta passagem do livro Lições de ética está em sintonia com a formulação rousseauniana de que a sociedade 
funda-se em bases injustas e a má distribuição da propriedade é uma das causas do que Kant chamou de injustiça 
universal. Nesse caso, Kant está próximo dos teóricos políticos radicais do século XVIII. 
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ideia de comunidade de seres que cultivam a igualdade porque deriva da liberdade como um 

dado da natureza humana, por isso o direito não pode expressar imoralidades, mas organizar a 

esfera pública de indivíduos autônomos e racionais.   

O justo distributivo kantiano, a despeito de não ser um sistema e estar disperso como 

notas de pé de página, tem um princípio fundamental: todos os cidadãos são iguais em uma 

relação em que um direito gera uma obrigação como ato moral, portanto se alguém promove 

ato de caridade o faz não porque seja superior ao que recebe a caridade, mas porque divisa no 

outro a sua natureza humana e não pode se tomar o outro como meio, porém sim enquanto 

fim, e o propósito da sociedade de seres racionais é que cada ser concentre-se nos direitos dos 

outros ao invés de nas necessidades deles. Dessa forma, o que chamamos de justo distributivo 

em Kant não é outra coisa senão a metafísica da obrigação moral de um para com o outro. 

Os dois grandes modelos acima de justo distributivo são diferentes porquanto foram 

forjados em dois sistemas teóricos distintos que implicaram visões de mundo próprias e 

perspectivas práticas de ordem cultural específica. Smith percebia, nos interesses pessoais, o 

motor da história e do progresso humano, e não um puro egoísmo tão condenado pela moral 

cristã. Segundo Smith, a melhor forma de distribuição da riqueza passa por uma sociedade que 

acolha os princípios de civilização encontrados na produção de bens em cuja aferição de lucro 

se encontra a chave que leva indivíduos a serem laboriosos, sóbrios e parcimoniosos. Portanto, 

erigir uma manufatura, abrir um comércio, investir na agropecuária etc. são ações que 

desencadeiam muitos eventos que, ao se conectarem, criam laços de cooperação social por 

meio do trabalho diligente e dos serviços públicos sustentados por correspondentes tributos, e 

não dependentes desta ou daquela alma caridosa. O sistema de Smith opera uma gigantesca 

revolução quando elimina as condições pérfidas do pobre e o transforma de pedinte em agente 

do progresso econômico em geral e do seu em particular, à guisa de cidadania.   

Kant, embora não ignorasse o sistema smithiano, comportava-se como alma estoica 

em plena agitação do século XVIII e defendia que o agir moral parte de dois móveis: agir 

conforme o dever e agir por dever. Neste, o agir é uma obrigação cuja intenção é agir por 

agir, uma obrigação em si mesma cujo móvel é apenas cumprir o que está posto como 

obrigação moral, ao passo que naquele, o agir conforme o dever tem por fim a compaixão, a 

benção de Deus, o prazer generoso etc., ou seja, motivos fora do agir moral em si. Nesse 

sentido, o sistema kantiano tem raízes morais que oferecem fundamentos aos planos político e 
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jurídico, por isso são coerentes interna e externamente apesar de não levarem em conta os 

aspectos econômicos próprios do pensamento de Smith. De outra forma, Kant assevera que as 

ações humanas devem ter como fim agir de acordo com a moral baseada em juízos a priori, 

ou melhor, com base na razão. Portanto, na sistemática kantiana, os indivíduos devem agir por 

puro dever sem nenhuma espécie de contrapartida, nenhuma recompensa, uma finalidade sem 

fim fora dela. 

Smith e Kant contribuíram para uma ideia de justo distributivo quando cada um, a sua 

maneira, entendeu que o indivíduo deveria ser responsável por si mesmo e a sociedade ser um 

campo de instituições civilizadas e racionais suficientemente capazes de resolver problemas 

vindos das tensões entre os interesses dos indivíduos, ou entre público e privado.  

Todavia, a crítica que pode ser feita aos dois sistemas acima que, de alguma maneira, 

consubstancia o liberalismo é que a inserção e remissão do pobre por um mecanismo 

econômico que funcione perfeitamente por si mesmo, sem contradições, basta iniciá-lo, não 

consiste em justiça distributiva, é a própria justiça “produtiva” ideal. Ora, mas se há o rico, há 

o pobre, só há pobreza por que há riqueza. O que garante que o desencadear de eventos não 

encontre nódulos ou obstáculos que enfartam pela concentração e transforma os agentes não-

egoístas do progresso em egoístas sensíveis a formas específicas e não socializadas de 

distribuição de lucros. Se já há ricos, se já há pobres como condições dadas. Depreende-se daí 

que ricos e pobres produzem-se a si mesmos. Mas essas tensões podem ser dissipadas se se 

tomar outra escola importante dentro do pensamento liberal que pensa um justo distributivo a 

partir não de uns, ou poucos ou alguns, mas muitos, que é o utilitarismo, definido assim, 

segundo John Stuart Mill, no seu livro Utilitarismo: (2005, p. 48): 

O credo que aceita a utilidade, ou o Princípio da Maior Felicidade, como 
fundamento da moralidade, defende que as acções estão certas na medida em 
que tendem a promover a felicidade, erradas na medida em que tendem a 
produzir' o reverso da felicidade. Por felicidade, entende-se o prazer e a 
ausência de dor; por infelicidade, a dor e a privação de prazer. 
 

O par dor e prazer não é um novo conjunto de problemas nas discussões e reflexões 

da filosofia moral, pois, muito antes de Mill e Jeremy Bentham, os estoicos e epicuristas já 

tinham na Grécia Antiga duelado entre si quanto ao prazer e a dor serem fontes ou não dos 

percalços da vida humana. Contudo, a partir da tradição britânica, em especial de Francis 

Hutcheson, os utilitaristas entendem que o objetivo da ação moral, privada ou governamental, 
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consiste na felicidade do maior número de indivíduos. Para Bentham, formulador dessa escola, 

o princípio da utilidade, mais tarde denominado por ele de princípio da maior felicidade, tem 

por escopo construir “o edifício da felicidade através da razão e da lei”  (1974, p. 9). Nesse 

caso, na perspectiva do utilitarismo, o princípio da maior felicidade não está restrito às ações 

dos indivíduos entre si, mas sobretudo quanto aos atos e medidas do governo (Idem, p. 10), 

por isso a felicidade – os prazeres, a segurança e a minimização da dor – dos que compõem a 

comunidade é o fim único que o legislador deve ter no horizonte (Idem, p. 19). Cumpre 

acrescentar que a missão do governo, ainda segundo Bentham, é “promover a felicidade da 

sociedade, punindo e recompensando” (Idem, p. 63) os indivíduos na e da comunidade. 

Nessa comunidade de indivíduos em que o governo tem papel central, a liberdade é o 

trunfo dos indivíduos contra qualquer ato de despotismo e não pode estar submetida aos 

direitos naturais porque estes são caracterizados como absolutos e opõem liberdade à 

felicidade, o que vai de encontro à máxima utilitarista de que a consequência positiva de uma 

ação moral por parte do governo deve visar à felicidade para o maior número de indivíduos. 

Dessa forma, Bentham compreende que o direito é posto pela lei oriunda do Estado legislador, 

logo não pode haver direito antes da norma que o instituiu, pois “aquilo que não tem 

existência não pode ser destruído, o que não pode ser destruído não pode exigir nada para 

preservá-lo da destruição. Os direitos naturais são simples tolices: direitos naturais e 

imprescritíveis, absurdos retóricos, disparates sobre pernas de pau” (BENTHAM, 1843, p. 

501). 219 

Esta crítica aos direitos naturais, fundamento dos direitos do homem, está associada à 

ideia de que os direitos individuais não podem prevalecer sobre o direito do maior número de 

pessoas, o que, de certa forma, entra em contradição com a defesa da liberdade e da 

propriedade como direitos centrais no pensamento de Bentham. Todavia, ele justifica sua 

crítica aos direitos naturais por supor que eles partem de lugar nenhum e de uma suposta 

legislação para além dos limites da comunidade composta de indivíduos que almejam a 

felicidade como princípio útil, e uma vez que é a comunidade quem decide o bom para ela. 

Hoje, a crítica aos direitos do homem, com base nos direitos naturais, expressa um conteúdo 

                                                 
219 “That which has no eistence cannot be destroyed – that which cannot be destroyed cannot require anything to 
preserve it from destruction. Natural rights is simple nonsense: natural and imprescriptible rights, rhetorical 
nonsense, - nonsense upon stilts.” Tradução livre. 
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reacionário, porém, conforme Bentham, sua crítica se baseia em aspectos utilitaristas e lógico-

analíticos (BENTHAM, 1843, p. 496).  

Mesmo parecendo reacionário, à primeira vista, o utilitarismo de Bentham tornou-se 

uma inspiração prático-teórica para legiões de políticos ingleses até os dias de hoje, bem de 

acordo com a tradição inglesa de pautar o progresso sem rupturas violentas tais quais os feitos 

dos anos quarenta e cinquenta do século XVII, sem contar que Bentham também foi um 

incansável homem de ação e inclusive propôs muitas leis no sentido de melhorar o padrão 

social dos ingleses. Outrossim, é relevante demarcar que o utilitarismo não propõe um sistema 

teórico metafísico do tipo kantiano, marcado por uma moral cristã-luterana de difícil alcance 

no universo das relações sociais. O utilitarismo, ao contrário do que muitos dizem, serviu 

também, além da configuração política, em um norte propositivo no campo jurídico às muitas 

reformas ocorridas ao longo do século XIX na Grã-Bretanha, sem contar com a influência 

sobre as ideias keynesianas no século XX, em que as concepções liberal e utilitarista são bem 

acentuadas (FLEISCHACKER, 2006, p. 156-157). Assim, segundo Stuart Mill: 

Em primeiro lugar, na maior parte dos casos considera-se injusto privar 
alguém da sua liberdade pessoal, da sua propriedade ou de qualquer outra 
coisa que lhe pertença por lei. Temos aqui, portanto, um exemplo da 
aplicação dos termos “justo” e “injusto” num sentido perfeitamente definido. 
Neste sentido, é justo respeitar, e injusto violar, os direitos legais de qualquer 
um. Contudo, este juízo admite diversas excepções, excepções essas que 
surgem das outras formas sob as quais as noções de justiça e injustiça se 
apresentam. Por exemplo, a pessoa que sofre a privação pode ter (como se 
costuma dizer) perdido os direitos dos quais está privada (2005, p. 85). 220 
 

Tomando a boa tradição aristotélica que apresenta o conceito de justiça a partir da 

hipótese de injustiça como contrário,221 Mill compreende que justiça é respeitar os direitos dos 

outros determinados pela norma jurídica, colocando-se na perspectiva utilitarista de que os 

direitos nascem da norma legal e não da natureza, pois são consagrados pelos costumes, isto é, 

na tradição em que os ingleses estão inseridos histórica e culturalmente. Tais direitos têm sua 

origem num direito moral, portanto todo direito é um dado moral que se legitima pela lei 

jurídica enquanto expressão da comunidade.222 Entretanto, embora o conceito de justiça seja 

                                                 
220 Mill apresenta cinco ideias sobre a justiça, das quais destacamos a de número um porque o justo se baseia no 
respeito à liberdade, à propriedade e a outro valor que a lei defenda e seja central na esfera da vida social. 
Observamos que Mill sempre ressalta a legalidade como um princípio de legitimidade.  
221 Ver início do livro V da Ética a Nicômaco. Aristóteles também parte da ideia de injustiça. 
222 “Uma das principais críticas feita ao utilitarismo é a de que as considerações de utilidade passam ao largo das 
considerações de justiça, ou seja, as considerações de utilidade e as de justiça são diferentes. Argumenta-se que a 
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controverso no pensamento utilitarista porquanto muitos estudiosos e oponentes dessa escola 

julgam que ela pode sacrificar a própria justiça em nome do princípio de felicidade (utilidade), 

o que não discutiremos aqui. Mill parte do princípio de que justo é respeitar os parâmetros e os 

imperativos que as leis determinam, uma vez que elas são elaboradas pelo Parlamento e/ou 

Governo segundo as tradições britânicas. Como Mill é um liberal progressista no leque do 

pensamento desta escola,223 entende que tanto o Parlamento quanto o Governo são instituições 

jurídico-políticas criadas para mediar conflitos e interesses entre e dos indivíduos, portanto, 

para Mill, “ [...] o, mais importante mérito que pode possuir uma forma de governo é o de 

promover a virtude e a inteligência do próprio povo”  (MILL, 1981, p. 19),224 e assim conclui: 

“toma-se evidente que o único governo capaz de satisfazer a todas as exigências do estado 

social é aquele do qual participou o povo inteiro” (Idem, p. 36).  

Um parêntese. Segundo Paulo Corval, em Democracia representativa revisitando 

John Stuart Mill, a representação política, 225 no pensamento de Mill, tem a especificidade do 

modelo de identidade descritiva em que “para além dessa acepção formal de agir autorizado 

ou submetido à responsabilização, Pitkin (1972) encontra outro conjunto semântico com os 

autores que classifica como descritivos" (CORVAL, 2015, p. 249) porque a representação, 

dessa forma, “não se vincula a um fazer algo, mas a uma forma de ser (representação ‘stand 

                                                                                                                                                         
última não possui ligação com a primeira. No quinto capítulo da obra Utilitarismo, John Stuart Mill tenta 
reconciliar as noções de utilidade e justiça, mas, ao que parece, sua tentativa de resposta tornou-se insatisfatória 
para seus críticos (como, por exemplo, Rawls, Dworkin, Nozick, dentre outros). Isso ocorre pelo menos por dois 
motivos: (i) sua abordagem do tema não é clara em grande parte dos casos e (ii) nas partes em que a defesa é 
clara, muitas vezes não é convincente” (SANTOS, 2013, p. 19). 
223 “Sendo assim, quaisquer qualidades do governo que promovam o trabalho, a integridade, a justiça e a 
prudência, conduzem igualmente à permanência e à progressão; apenas será necessária uma dose mais forte 
dessas qualidades para fazer uma sociedade progressiva ao invés de meramente permanente” (MILL, 1980, p.15).  
224  Rui Barbosa na Reforma Eleitoral de 1881, defendeu a ideia de que a educação é uma tarefa dos governos: “E 
basta, para que o acatemos, para que lhe agradeçamos, para que façamos votos por uma era de inteligência e 
educação popular, que comporte entre nós esse ideal da democracia representativa” (RUI, 1943, p. 231). **  
** “Não há, Sr. presidente, classe mais digna de interesse que a do operário. Mas é educando-a, que os seus 
verdadeiros amigos, noutros países, buscam aproximá-la do governo. Ora, enquanto não quiserdes o voto 
universal, a educação política dessa classe não pode constituir em incutir-se-lhe a ideia de que a questão suprema 
nos governos populares está no voto de todo o mundo, quando evidentemente, da seleção segura do eleitorado e 
da independência do voto e que há de partir a generalização progressiva do sufrágio” (RUI, 1945, p. 30).   
225 A teoria da representação de Mill, aos olhos de hoje, parece ser conservadora e excludente, mas, se 
compararmos suas concepções com às dos franceses e estadunidenses do seu tempo, por exemplo, observaremos 
que ele é talvez o primeiro liberal de proa a afirmar que não existe contradição ou mesmo incompatibilidade entre 
representatividade e democracia, desde que a democracia seja representativa com ampla participação do maior 
número possível de cidadãos. Outro aspecto importante da teoria da participação política de Mill é o respeito à 
representação das minorias, por outro lado, associou democracia ao voto censitário e ao voto de quem poderia 
discernir sobre assuntos políticos. Mill defendeu a participação da mulher desde fosse independente. E ainda Mill 
entende que a participação deve levar em conta indivíduos instruídos, por isso foi defensor da escola para todos. 
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for’). O representante não age por outrem, colocando-se, antes, ao seu lado, identificando-se 

com o representado” (Ibidem), o que significa dizer imperiosamente não ser “o que a 

legislatura faz, mas como ela é composta. Nascem as questões atinentes à proporcionalidade 

na representação” (Ibidem). Assim, a representação milliana é democrática e proporcional.  

Nessa sistemática, o representante se identifica com o representado de acordo com a 

identidade dos interesses e as concepções que os modela conceitualmente. Ao que parece, Mill 

tem a pretensão de sintetizar as formas de representação política que levem em consideração a 

proporcionalidade como forma de democracia. E a democracia representativa compreendida 

por Mill “diferencia-se das demais porque advoga, concomitantemente, o voto plural e a 

proporcionalidade da representação” dado que, de acordo com Mill, “a conjunção de ambas 

as medidas garantiria a manutenção da justiça”, explica Gustavo Dalaqua no seu trabalho 

intitulado Democracia representativa, conflito e justiça em J. S. Mill (2016, p. 16).  

Retomando ao objeto desta pesquisa, no utilitarismo, as noções de moral, política, lei, 

direito etc. só se justificam por meio do princípio da utilidade e, dessa forma, a ideia de justo 

não só deve ser norteada pelas normas jurídicas como também pelo princípio da ação que 

alcança o benefício para o maior número de pessoas, ideia que aos olhos de um kantiano, por 

exemplo, seria um absurdo pelas razões expostas acima. Por isso, os direitos legais dos quais 

indivíduos foram privados pode significar que não deveriam a eles ser oferecidos por causa de 

uma lei eivada de problemas e por não ser tão boa, assim (Ibidem).  

A ética de Mill, influenciada pelo utilitarismo, é de natureza consequencialista 

e, em vista disso, o fundamento do ato moral baseia-se na consequência da ação. Nessa lógica, 

uma determinada lei deve favorecer benefícios para o maior número de pessoas, ao mesmo 

tempo em que, também, minimiza a dor e o sofrimento para o maior número de indivíduos, 

opondo-se à ética deontológica cujo princípio se baseia na ideia de que o ato moral deve 

fundar-se em uma moral a priori dada pela razão, isto é, universal e necessariamente válida, 

longe de todas as inclinações sensíveis.226 Em vista disso, Mill elabora a sua teoria das 

obrigações ao mesmo tempo que critica os moralistas por não concordar muito com os termos 

criados por eles: 

                                                 
226 “De acordo com as perspectivas consequencialistas mais fortes e directas, a nossa única obrigação básica é 
maximizar o bem: o acto moralmente certo (ou obrigatório) é sempre aquele que, avaliadas as coisas de uma 
forma estritamente imparcial, dará origem à melhor situação ou ao maior bem [...] O princípio da utilidade, 
recordemos, diz-nos que «as acções estão certas na medida em que tendem a promover a felicidade, erradas na 
medida em que tendem a produzir o reverso da felicidade»” (GALVÃO, 2005, p. 19-21). 
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Os autores de ética dividem os deveres morais em duas classes denotadas por 
expressões infelizes: os deveres de obrigação perfeita e os deveres de 
obrigação imperfeita. Os últimos são aqueles em que, embora o acto seja 
obrigatório, as ocasiões específicas para o realizar ficam ao nosso critério. 
Isto acontece, por exemplo, no caso da caridade ou da beneficência, que 
estamos efectivamente obrigados a praticar, mas não em relação a qualquer 
pessoa definida, nem em qualquer instante determinado. Na linguagem mais 
precisa dos juristas filosóficos, os deveres de obrigação perfeita são aqueles 
deveres em virtude dos quais um direito correlativo reside em alguma pessoa 
ou pessoas; os deveres de obrigação imperfeita são aquelas obrigações 
morais que não dão origem a qualquer direito. Penso que se constatará que 
esta distinção coincide exactamente com a que existe entre a justiça e as 
outras obrigações da moralidade (2005, p. 90-91).  
 

Conforme o entendimento de Mill, a diferença central entre deveres de obrigações 

perfeitas e imperfeitas repousa na relação direita de um direito e a contrapartida de um dever 

de outrem. Os deveres de obrigações perfeitas impõem um dever de fazer por parte de uma 

pessoa e, por outro lado, um direito moral referente a quem deve recebê-lo à guisa de justiça, 

ao passo que as obrigações imperfeitas geram dever sem que este esteja, necessariamente, 

relacionado a um direito moral associado a um indivíduo específico. Para Mill, o direito está 

no campo dos deveres de obrigação perfeita entre credor e devedor determinados, nesse caso 

“pode-se dizer que se A tem um dever x para com B, então B possui uma reivindicação 

legítima que A faça x. Aqui se inserem as obrigações de justiça” (SANTOS, 2013, p. 40).  

Nesse campo dos deveres das obrigações perfeitas que podem ser resumidos na esfera 

do direito, tais obrigações são de justiça porque sempre há direitos morais das pessoas, o que 

implica o fato de que, caso um indivíduo possua determinado direito moral γ, por exemplo, 

logo há uma obrigação de justiça para preservar que este indivíduo tenha acesso ao direito 

moral γ. No entanto, quanto aos deveres de obrigação imperfeita, estes não geram direito por 

parte de uma pessoa determinada; portanto, ainda que sejam moralmente indicados, a sua 

obrigatoriedade não é certa porque os indivíduos podem ou não praticá-los segundo 

liberalidade de cada pessoa, tanto que Mill dá como exemplo de obrigações imperfeitas a 

caridade, a beneficência e os atos voluntários de bondade. 227 

                                                 
227 “Vimos que os dois ingredientes essenciais no sentimento de justiça são o desejo de castigar uma pessoa que 
causou danos e o conhecimento ou convicção de que há algum ou alguns indivíduos que sofreram danos [...] 
Recapitulando, a ideia de justiça supõe duas coisas: uma regra de conduta e um sentimento que sancione a regra. 
Temos de supor que a primeira é comum a toda a humanidade e que tem em vista o seu bem. O outro (o 
sentimento) é o desejo de que aqueles que infringiram a regra sofram um castigo” (MILL, 2005, p. 92-94). ** 
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No universo das obrigações morais, Mill destaca que “a segurança das pessoas e das 

propriedades, a justiça igual para todos, são as necessidades primárias da sociedade, e os 

objetivos principais do governo” (1981, p. 153), por conseguinte, caso essas obrigações sejam 

“abandonadas a uma outra responsabilidade que não a mais alta, não haverá nada, a não ser 

a guerra e os tratados, que necessite de um governo geral” (Ibidem). Com isso, Mill retoma a 

tradição lockeana sem o natural, mas de um governo que é instituído com o fim de fazer valer 

direitos e obrigações por meio de leis governamentais, e o primeiro exemplo dessas obrigações 

governamentais é a “administração da justiça; é o mais adequado, uma vez que não existe 

outro ramo dos negócios públicos em que o mero mecanismo, as regras e combinações para 

conduzir os detalhes da operação, sejam de importância tão vital” (1980, p. 18).  

Do que foi acima exposto ressaltamos que, do pensamento jurídico-político de Mill, a 

justiça distributiva é uma síntese dos muitos elementos que permeiam o pensamento filosófico 

utilitarista associado ao liberalismo de Locke e Smith, sem com isso ignorar outras correntes 

dentro desta escola política. Mill inaugura, dando continuidade às ideias de Bentham de outra 

maneira, a tradição no liberalismo de que as instituições públicas e seus agentes são instituídos 

com a finalidade de perseguir o bem-estar de todos sem esquecer-se de contemplar os direitos 

pessoais. Por conta disso, os utilitaristas são responsáveis por muitas normas jurídicas que 

mudaram o panorama britânico do final do século XVIII e ao longo do século XIX, e Mill tem 

dupla responsabilidade quanto a isso, quer como filósofo, quer como político. Para Mill: 

A ideia de igualdade está estreitamente aliada à de imparcialidade. Surge 
muitas vezes como um componente tanto da concepção de justiça como da 
sua prática, e, aos olhos de muitas pessoas, constitui a sua essência [...] A 
primeira das virtudes judiciais, a imparcialidade, é uma obrigação de justiça 
em parte pela razão atrás indicada, ou seja, por ser uma condição necessária 
para o cumprimento das outras obrigações de justiça. Mas esta não é a única 
fonte do elevado estatuto que, enquanto obrigações humanas, possuem essas 
máximas de igualdade e imparcialidade, que tanto a opinião popular como a 
mais esclarecida incluem entre os preceitos da justiça (2005, p. 87 e 102).  

  
Se a ideia de igualdade está intimamente ligada à imparcialidade e esta é tanto uma 

virtude judicial quanto essência da justiça, Mill faz um triangulo necessário entre igualdade, 

imparcialidade e justiça como síntese de todas as obrigações, e os deveres morais são aspectos 

de uma sociedade solidária em que a liberdade não é construção abstrata, porém um princípio 
                                                                                                                                                         
** “Mas, se a administração da justiça, inclusive da polícia e das prisões, sendo ao mesmo tempo uma questão 
universal e um assunto de ciência geral independente das particularidades locais, pode e deve ser regulamentada 
de maneira uniforme em todo o reinado” (MILL, 1981, p. 154).  
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que norteia da vida à felicidade, tanto que Mill assinala que a “única liberdade que mereça 

esse nome é a de procurar o nosso próprio bem pela maneira que nos convenha, desde que 

não procuremos privar o próximo da que lhe compete” (1963, p. 38). Não privar o próximo 

do que lhe seja necessário é respeitá-lo por conta da igualdade como princípio de justiça. 

Deste princípio de liberdade, Mill aprofunda seu conceito de justiça na medida em 

que a dimensiona em um sistema de sentimentos morais e estrutura política básica a nortear 

uma tal nova sociedade calcada no trabalho, na instrução, na cooperação e no progresso. Para 

tanto, é preciso uma estrutura jurídico-política que possa, legitimamente, coagir moral e 

legalmente quando o fim for proteger os indivíduos de arbítrios de quem quer que seja. Esse 

sentido de justiça direciona a ação da sociedade e do Estado em relação aos indivíduos sem, 

contudo, especificar medidas de justiça distributiva. Dessa forma: 

O estado social é ao mesmo tempo tão natural, tão necessário e tão habitual 
para o homem que, excepto em algumas circunstâncias invulgares ou por um 
esforço de abstracção voluntária, ele se concebe sempre a si próprio enquanto 
membro de um corpo, e esta associação reforça-se cada vez mais à medida 
que a humanidade se afasta do estado da independência selvagem. [...] Ora, 
as relações sociais entre os seres humanos, excepto a relação entre senhor e 
escravo, são manifestamente impossíveis caso não assentem no pressuposto 
de que os interesses de todos devem ser consultados. A sociedade de iguais 
só pode existir sob a noção de que os interesses de todos devem ser 
considerados da mesma maneira. (MILL, 2005, p. 72). 
 

Assim, a premissa fundamental para que a igualdade seja concreta e não ilusória em 

uma sociedade de indivíduos livres é o valor de que os interesses de todos devem ser 

igualmente considerados, o que significa dizer que, para Mill, não há conflito entre liberdade e 

igualdade devido ao caráter singular que a liberdade assume no sistema milliano, ou seja, a 

liberdade é um dado necessário à existência humana enquanto a igualdade é um valor preciso 

quando indivíduos se relacionam em uma sociedade em que os interesses são considerados e 

respeitados. Nessa perspectiva da relação entre liberdade e igualdade, Mill pontua a ideia de 

que toda sociedade é um conjunto de relações cooperativas, por isso o governo deve sempre 

pensar grande para obter seres humanos de valor, e, nesse caso, o agente da grandeza dos 

indivíduos é a educação.  

Mas, “se a sociedade deixar qualquer número considerável de seus membros 

desenvolver-se como simples crianças, incapazes de reagirem à consideração racional de                                                                           

motivos distantes, terá de culpar-se a si mesma pelas consequências” (1963, p. 94) nefastas 
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contra o sentido de cooperação e estigmatizada pelo sentimento de disputa em um estado de 

guerra. Para Mill, “os seres humanos devem-se mutuamente auxílio para distinguirem o 

melhor do pior, bem como incentivo para a escolha do primeiro e abstenção do segundo” 

(Idem, p. 86). Desse modo, a chave-mestra para compreender o pensamento distributivista 

milliano chama-se cooperação. Vejamos a base dela no livro Princípios de economia política:  

[...] Se é verdade que os trabalhadores estão em posição de desvantagem, se 
comparados àqueles cujos predecessores pouparam, também é verdade que 
os trabalhadores estão em situação muito melhor do que se aqueles 
predecessores não tivessem poupado. Participam da vantagem, embora não 
em medida igual à dos herdeiros. As condições de cooperação entre o 
trabalho presente e os frutos do trabalho e da poupança do passado são 
matéria de acerto entre as duas partes. Um é necessário ao outro. Os 
capitalistas nada podem fazer sem trabalhadores, nem os trabalhadores sem 
capital (MILL, 1996, p. 276).  
    

O pensamento distributivista de Mill não fica restrito às leis que minorem dissabores 

ou melhoram as condições materiais de vida dos pobres ou dos trabalhadores, 228 pois, como 

bom liberal, Mill parte do desenvolvimento econômico enquanto alavanca do progresso social, 

mas, para tanto, é preciso que haja uma rede de indústrias que possibilite investimentos e 

empregos, o que faz de fato melhorar a vida dos que vivem em sociedade. Ao lado dessa 

preocupação econômica, que é central no pensamento de Mill, o filósofo não deixa de refletir 

sobre  outra ideia de cooperação que pode encontrar em Aristóteles o seu princípio: 229 

Se temos o dever de dar a cada um aquilo que merece, respondendo ao bem 
com o bem e reprimindo o mal com o mal, segue-se necessariamente que, 
quando nenhum dever mais forte o proíbe, devemos tratar igualmente bem 
todos aqueles que merecem o mesmo de nós, e que a sociedade deve tratar 
igualmente bem todos os que merecem o mesmo dela, isto é, todos os que 
merecem o mesmo em termos absolutos. Este é o superior padrão abstracto 
da justiça social e distributiva, para o qual devem convergir no maior grau 

                                                 
228 “Da importância da combinação do trabalho segue-se como conclusão óbvia que há muitos casos em que a 
produção se torna muito mais eficiente se for conduzida em larga escala. Sempre que for essencial para a 
eficiência máxima do trabalho que muitos trabalhadores se associem, mesmo que apenas na forma de cooperação 
simples, a escala em que opera o empreendimento deve ser tal que associe muitos trabalhadores, e o capital deve 
ser suficientemente grande para sustentá-los. Isso é ainda mais necessário quando a natureza da ocupação permite 
e quando a extensão do mercado possível encoraja uma considerável divisão de tarefas. Quanto maior for o 
empreendimento, tanto maior pode ser a divisão de tarefas” (MILL, 1996, p. 187). 
229 “Tanto Aristóteles quanto Mill se comprometeram com a ideia de que haveria tipos de vidas melhores do que 
outras, e não apenas para esse ou aquele ser humano, mas para qualquer pessoa que reflita corretamente sobre sua 
própria posição. Em consonância com uma longa tradição do pensamento filosófico, esses autores procuraram 
mostrar que há uma conexão relevante entre a busca pela felicidade e a adoção de certas normas por meio das 
quais avaliamos moralmente não apenas a conduta de outras pessoas” (ARAUJO, 2011, p. 24).  
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possível todas as instituições e os esforços de todos os cidadãos virtuosos. 
(MILL, 2005, p. p. 102).  
 

Mill, tal qual Aristóteles, embora construam sistemas prático-teóricos distintos, tem, 

na virtude dos cidadãos, um fator moral capaz de organizar uma sociedade razoável que, ao 

mesmo tempo, influencie governos também virtuosos, os quais aplicam virtuosamente as leis 

sempre na perspectiva de beneficiar o maior número de cidadãos. Nesse caso, Mill é um 

entusiasta da igualdade entre os seres humanos mesmo que seja um liberal que defenda a 

liberdade e a propriedade como corolários da boa ordem social, mas que, ao contrário de ser 

um óbice à igualdade, tornam-se elementos que impulsionam à igualdade. Nesse sentido, Mill 

é um teórico e um político que concebe a necessidade da vida democrática como fator de 

equilíbrio e progresso das sociedades que almejam padrão de civilidade em que todos, 

proporcionalmente, se beneficiem, por isso viver juntos sob um governo que denota 

virtuosamente o princípio da igualdade. 230 Ao ignorar a igualdade, destaca Bruno Santos, os 

aspectos da desigualdade negam o bem-estar dos seres humanos, portanto ferem o princípio da 

felicidade tão caro ao utilitarismo. Dessa forma, o liberalismo de Mill é influenciado pela ideia 

de maximizar o prazer, o bem-estar e minimizar a dor, o mal-estar. Logo, o liberalismo, depois 

de Bentham e Mill, toma outra feição e passa a pôr, na ordem do dia, a preocupação com as 

melhores condições materiais de existência das pessoas, sem necessariamente infringir 

qualquer dano à liberdade ou à propriedade como dissemos acima (SANTOS, 2013, p. 105).  

  Desse pouco que apresentamos de Bentham e Mill, especificamente deste, cremos 

que Rui Barbosa foi a ele e nele inspirou-se para elaborar sua ideia de democracia virtuosa ao 

lado do poder judiciário como garantidor da justiça, da liberdade e do progresso, olvidando as 

lições do filósofo inglês no que se refere à igualdade, elemento que Rui não ressalta no seu 

sistema ético-político. É preciso reconhecer que Rui, estudioso dos teóricos liberais, ficou 

preso a um tipo de liberalismo muito doutrinário e pouco aberto a novos horizontes de 

investigador jurídico. Este autor, como muitos, não tomou sua origem e ignorou as lições 

advindas de sua dificuldade material, visto sua mãe ter trabalhado para ajudar na renda 

familiar (ALENCAR, 2014, p. 107).  

                                                 
230 “Em última instância, portanto, as desigualdades negam aos homens os aspectos básicos do bem-estar, que são 
a segurança e a liberdade para atingir sua própria felicidade. É plausível pensar que relações de dominação 
comprometem a segurança e integridade dos indivíduos dominados” (SANTOS, 2013, p. 105). 
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O pensamento de Mill está impactado, também, por duas peculiaridades do século 

XIX, a saber: as lutas dos trabalhadores e a produção teórica dos socialistas que têm, na 

miserável vida dos trabalhadores, preocupações prático-teóricas. Mediante a isso, Mill é um 

estudioso do pensamento socialista e por ele é influenciado ao ponto de muitos liberais não 

considerarem este filósofo um liberal. Mas Mill talvez se importasse mais com as duras 

existências dos pobres do que com as críticas infundadas dos seus opositores carentes da vasta 

erudição que Mill possuía, além de sua profícua capacidade analítica.  

No âmbito da justiça distributiva, especificamente, Mill não prestou colaboração 

imediata como fazem os estudiosos de uns tempos para cá, todavia, ofereceu a esse tipo de 

justiça uma série de subsídios quando refletiu sobre o que seria uma justiça social, sobretudo 

ao pensar nas causas e nas formas de eliminação das desigualdades sociais de sua época. Mill 

foi um entusiasta da luta pela igualdade porque nela viu não só um valor moral, o que seria 

muito, mas, ao mesmo tempo, nela percebeu um valor econômico, político e jurídico. Na 

concepção de Mill, a igualdade, tal qual para Alexis de Tocqueville, aconteceria, mais cedo ou 

mais tarde, pela força do plano jurídico a impor novas configurações sociais por conta dos 

necessários arranjos políticos. Mas também percebeu, para além de Tocqueville, que o sistema 

econômico, por sua expansão cada vez mais empregaria mão de obra com crescentes melhores 

salários, o que permitiria uma melhor distribuição de riqueza sem precisar tirar de um a outro. 

Mill, um feminista, esteve ao lado das lutas das mulheres do seu tempo, tendo 

chegado a dizer que as mulheres que se sustentavam poderiam desfrutar dos mesmos direitos 

dos homens. Essa tomada de consciência só foi possível porque o filósofo inglês não estava  

brincando com a ideia de liberdade, sendo conhecido como um liberal igualitarista nos limites 

que o próprio pensamento liberal imprime ao sentimento de igualdade. 231 

 

                                                 
231 “Mill é um minimalista moral. Essa leitura só pode ser pertinente se desistirmos do objetivo de compreender a 
ética do autor a partir das leituras oferecidas ao longo do século XX, onde o utilitarismo, respondendo questões 
metodológicas, se subdividiu em utilitarismo e atos e utilitarismo de regras. Ambas as interpretações oferecidas 
durante os últimos anos focam suas justificações nas consequências. O utilitarismo minimalista de Mill rejeita 
uma justificação moral centrada nas consequências das ações caso-a-caso e no ordenamento coerente e funcional 
de um sistema de regras. As interpretações mais contemporâneas do utilitarismo maximizam a utilidade em casos 
pontuais e podem entrar em desacordo para produzir o máximo possível de utilidade geral. O resultado de ambos 
os procedimentos pode produzir obrigações morais muito específicas e nos levar a resultados práticos bastante 
atraentes. No entanto, diferente disso, no século XIX, o único intento das “regras” no modelo utilitarista era 
evitar danos. O propósito justifcacional repousa em outros elementos, não na consequência de regras 
sistematicamente ordenadas. Esse é o núcleo flexível do minimalismo liberal de Mill” (MACIEL, 2016, p. 51). 



193 

7. Considerações finais parciais 

Uma dada sociedade liberal232 consiste em um plano existencial em que a liberdade é 

o valor axial em torno do qual outros valores gravitam interligados, o que vale lembrar o plano 

moral que Kant desenhou em sua filosofia prática ao implicar a liberdade como necessidade 

porque a “liberdade (independência de ser constrangido pela escolha alheia), na medida em 

que pode coexistir com a liberdade de todos os outros de acordo com uma lei universal, é o 

único direito original pertencente a todos os homens em virtude da humanidade destes” 

(KANT, 2004, p. 83). Nesse caso, a ideia de autogoverno apela para o sentido de autonomia 

em que o papel da moral tem excelência em virtude do Esclarecimento e isso significa dizer, 

não destoando dos velhos liberais, que o indivíduo é compreendido como elemento em si e 

capaz de autodeterminar-se diante de outros. Mas, por outro lado, uma determinada sociedade 

liberal visa à relação social a partir do que é posto pelo direito, no que remete à ideia de corpo 

social organizado e protegido pela legalidade orientada pelo valor moral-racional da liberdade. 

Porém, a influência da escola francesa, cujo ardor pela igualdade desvela preocupação em 

delimitar as áreas sempre conflitantes entre indivíduo e sociedade, do ponto de vista utópico, 

revive a concepção liberal de pôr limites aos governos instituídos sem ou com a aquiescência 

dos indivíduos. Não se pode olvidar, nesse caso, que não só o parlamento como poder 

fundante da sociedade liberal, mas igualmente o governo deve ser norteado pela ideia da 

representação segundo a qual os indivíduos são a fonte legítima do poder, e seus interesses 

devem ser representados e protegidos, vide Locke (1998, p. 520) e Mill (1981, p. 39).  

Por isso, o liberalismo é, sinteticamente, doutrina e movimento de natureza ético-

política surgido em pleno século XVII, cujo fim duplo, precipuamente, foi o de enfrentar o 

regime feudal, por um lado, e a monarquia absolutista, em um outro momento, ressaltando 

embates contra a aristocracia em favor do sentido de liberdade do indivíduo. Em sua 

formação, o liberalismo teve papel revolucionário, mas, com a ascensão das burguesias 

europeias por volta de 1848, data-chave, definitivamente, o liberalismo assume papel 

conservador, servindo de base doutrinal ao capitalismo como modelo produtivo, embora, no 

                                                 
232 “Podemos delinear a sociedade liberal em termos de suas formas características, por exemplo, o governo 
representativo, o regime de direito, o regime de direitos arraigados, a garantia de certas liberdades. Mas vou 
preferir começar de outro ponto, e pensar uma sociedade liberal como aquela que tenta realizar, no maior grau 
possível, certos bens ou princípios de direito. Poderíamos pensar nela como uma sociedade que tenta maximizar 
os bens da liberdade e do autogoverno coletivo em conformidade com direitos fundados na igualdade. A 
natureza insatisfatória disso como definição salta aos olhos assim que ponderamos sobre o que quer dizer 
liberdade aqui” (TAYLOR, 2000, p. 275-276). Grifos nossos 
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plano econômico, o liberalismo crie um impasse: a concorrência assegura ou não o equilíbrio 

espontâneo do mercado por meio das relações sociais? Com o aumento do crescimento 

econômico, o empobrecimento da massa de trabalhadores e por força de lutas político-

econômicas a partir da segunda metade do séc. XIX se começa a pensar na aceitação da 

intervenção do Estado racional-moral no mercado com o fim de limitar excessos e resolver 

problemas político-sociais ordinários.  

Nesse momento, o liberalismo apenas situa a igualdade não por natureza, essencial, 

mas a de caráter jurídico, ou seja, a ideia de que os indivíduos são iguais perante a lei que 

invoca a imparcialidade do juiz enquanto aplicador da lei. Esse corolário de que os indivíduos 

são iguais perante a lei implica perguntas como: que lei? Qual a lei deve organizar a 

sociedade? Quem são os elaboradores da lei? Quais os critérios morais, políticos e racionais 

justificam a organização do sistema de escolhas dos representantes políticos no parlamento, 

visto que a escolha do executivo é muito mais clara e democrática? 

Assim, o Estado liberal é, segundo seus críticos, uma ilusão enquanto agente 

distributivo de direitos,233 pois o liberalismo não dá conta das complexas contradições da 

sociedade capitalista.  Mesmo que a igualdade jurídica defendida pelos liberais seja um 

avanço, ela mascara as contradições da exploração sobre o trabalho, tal qual a escravidão no 

Brasil do século XIX, além de maquiar os benefícios aos trabalhadores modernos.  

Os teóricos do mercado, os liberais do século XVIII, pensaram o Estado como uma 

instituição social impessoal que resolvesse problemas como desigualdade, pobreza etc. por 

meio da busca da felicidade pelo exercício livre do trabalho protegido por lei, sendo as 

qualidades pessoais percebidas e, ao mesmo tempo, valoradas. Só que a utopia dos liberais na 

defesa do capitalismo como sistema capaz de dinamizar a produção para os fins da satisfação 

                                                 
233 As políticas sociais surgem como uma decorrência da luta dos trabalhadores no final do século XIX por 
melhores condições de vida.  Neste contexto, arranjos do modo de produção capitalista absorveram tais políticas 
com o fito de corrigir rumos, isso para não perder o valor hegemônico da produção espiritual sobre a sociedade. 
Nesse caso, as políticas sociais tornaram-se ações de Estado no seio da sociedade com o intuito de renovação do 
capital, sejam elas de orientação conservadora à socialdemocrata. Assim, as políticas sociais tornaram-se 
programas estatais ao regulamentarem as relações entre Estado e sociedade no que concerne o processo de 
reprodução do mercado de trabalho. As políticas sociais não deveriam ser instrumento de manutenção do capital 
ou reprodução das condições objetivas do capital; poderiam e deveriam ser medidas ampliadoras de bem-estar 
social e inclusão dos trabalhadores através de programas assistenciais não fosse o pensamento que domina as 
medidas tomadas pelos órgãos de Estado, sobretudo no Brasil, uma vez que não são pensadas como alavanca de 
direitos, mas como resultado de interesses do capital sobre a expansão de cidadania. As políticas sociais 
apresentam dupla face: assumem o caráter de buscar soluções de assistência aos excluídos do mundo do trabalho 
e se tornaram excelente fonte de ganhos para o capital. 
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humana não é tão clara como se pensa. Esse discurso otimista, típico do século XVIII, pensou 

a liberdade como um valor capaz de ser vivido no mundo da produção de bens, imaginando 

que o modelo produtivo capitalista fosse resultante dessa compreensão filosófica da liberdade. 

Nisso se justifica a crítica de A ideologia alemã ao ponderar que a liberdade, antes de e ser 

qualquer coisa, passa pela fartura do trabalhador em dispor de um conjunto de gêneros 

alimentícios para depois ser uma especulação filosófica (MARX-ENGELS, 1974, p. 28). 

Os grandes pensadores liberais do século XIX, inspirados pelos do século anterior, 

acreditavam que as forças de um mercado competitivo pudessem ser a mola propulsora do 

progresso humano, que a busca individual da prosperidade fosse um plano das relações sociais 

que se materializaria no quotidiano pela mão invisível do mercado autorregulado. A filosofia 

liberal, segundo Karl Polanyi, falhou no entendimento do problema referente à passagem para 

a sociedade de mercado, pois foi animada por uma “fé emocional” 234  de “aceitação mística” 

na mudança social pelo progresso econômico (2010, p. 35).235 Já o pensamento político, desde 

Aristóteles, preconizou a política como arte de governar mediando conflitos, mas essa ideia foi 

ignorada pelos mestres do pensamento liberal do século XIX, influenciados pela corrosível 

crença do desenvolvimento cego e inconsciente dado pelo mercado autorregulado em favor do 

maior número de indivíduos beneficiados (POLANYI, 2010, p. 36). 

O liberalismo, com sua proposta de mercado autorregulável, no qual os indivíduos 

encontrariam liberdade de contratar e ser contratado, cada um maximizando seus respectivos 

interesses, promoveu uma inversão histórica ao transformar o ser humano de zõom politikós 

em homo economicus, deixando de ser um agente político para tornar-se um indivíduo egoísta 

ao pensar em interesses particulares como fator do desenvolvimento humano. Porém, para 

                                                 
234 “As origens do cataclisma repousam na tentativa utópica do liberalismo de estabelecer um sistema de mercado 
autorregulável. Uma tese como esta parece investir esse sistema de poderes quase místicos; implica, nem mais 
nem menos, que o equilíbrio de poder, o padrão-ouro e o estado liberal, esses elementos fundamentais da 
civilização do século XIX, em última análise, foram todos eles modelados por uma matriz comum, o mercado 
autorregulável. A afirmativa parece extrema [...] em seu materialismo crasso. Todavia, a peculiaridade da 
civilização cujo colapso testemunhamos foi, precisamente, o fato de ela se basear em fundamentos econômicos” 
(POLANYI, 2010, p. 31). 
235 “O liberalismo econômico foi o princípio organizador de uma sociedade engajada na criação de um sistema de 
mercado. Nascido como mera propensão em favor de métodos não burocráticos, ele evoluiu para uma fé 
verdadeira na salvação secular do homem através de um mercado autorregulável. Um tal fanatismo resultou do 
súbito agravamento da tarefa pela qual ele se responsabilizara: a magnitude dos sofrimentos a serem infligidos a 
pessoas inocentes, assim como o amplo alcance das mudanças entrelaçadas que a organização da nova ordem 
envolvia. O credo liberal só assumiu seu fervor evangélico em resposta às necessidades de uma economia de 
mercado plenamente desenvolvida” (POLANYI, 2010, p. 151). 
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Polanyi, Aristóteles já dissera que o homem é ser político por não ser deus e nem fera (Idem, 

p. 126). 

Os pressupostos teóricos do liberalismo constituem uma totalidade articulada entre os 

elementos ético, político, jurídico e econômico, visto serem indissociáveis. Dessa maneira, o 

liberalismo político fundamenta teoricamente o liberalismo econômico, pois este está calcado 

na ideia de um mercado pautado pela livre iniciativa em que todos são supostamente iguais e 

livres para os mais diversos tipos de contrato cujos valores morais impelem o bem individual e 

comum, concomitantemente, muito embora a realidade histórica apresente resultados distintos 

do esperado. Nesse sentido, Polanyi enfatiza que os efeitos danosos do dinheiro como dínamo 

da produção econômica, que propicia a necessidade de se produzir mais dinheiro como vórtice 

central do capitalismo, destruiu a ideia de comunidade por ter “elevado ao nível de uma 

justificativa de ação e comportamento na vida cotidiana, a saber, o lucro. O sistema de 

mercado autorregulável derivou unicamente desse princípio” (2010, p. 31). 

É imperioso, em primeiro lugar, entender que o liberalismo é o legítimo fundamento 

de uma ordem econômica baseada no modo de produção capitalista como dinâmica social, 

muito embora, como prática comercial, tenha surgido historicamente antes do liberalismo 

como teoria estruturada, mas é absorvido pela sociedade porque foi ao encontro das ideias 

elementares do credo liberal. Também não se pode ignorar que liberalismo, Estado e 

capitalismo são irmãos univitelinos que, ungidos por uma ordenação moral, tornaram-se para o 

intento da nova ordem depois da Santa Aliança em 1816, indispensáveis para o sucesso do 

modelo.  

De acordo com Charles Taylor, “nossa principal preocupação deve ser [a de] 

verificar como uma vida política que promova a liberdade e o autogoverno em condições de 

igualdade pode ser desenvolvida e promovida” (2010, p. 304). Mas, a despeito do esforço 

deste filósofo canadense por conta de suas leituras aristotélico-hegelianas, em fundir liberdade 

e igualdade no seio liberal, tomando o elemento histórico como tribunal capaz de julgar a 

assertiva de Taylor, chegamos ao entendimento de que o liberalismo, igualmente aos outros 

credos, tem seus limites de eficácia e eficiência política no devir histórico, porque, no centro 

do pensamento liberal, qualquer política de justo distributivo é um benefício ou política 

afirmativa, e nunca um dever moral da sociedade derivado do direito relativo ao emprego da 

força de trabalho do trabalhador. 
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O liberalismo, de um modo geral, apesar da queixa dos liberais em virtude de 

acusarem que a eficácia do liberalismo nunca pôde ser testada por conta de nunca ter tido 

oportunidade de se transformar em uma plataforma pura e livre de outros elementos estranhos 

a sua doutrina, deve ser, por outro lado, mais uma inspiração do que uma camisa de força para 

os sistemas culturais que o adotam como figurino jurídico-político. Nesse sentido, o 

liberalismo tem lugar na história dos povos, na memória dos estudiosos que lidam com a 

reflexão voltada aos arranjos de instituições jurídico-políticas manejando o leme dos interesses 

dos indivíduos associados.  

Todavia, em uma sociedade cujos desníveis econômicos são gigantescos, não se tem 

como falar em liberdade e muito menos em igualdade. Nesse caso, a democracia como um 

sonho torna-se um pesadelo e é preciso, corajosamente, optar por uma ordem em que haja 

freios e contrapesos, por isso, acertadamente, conforme Thomas Paine, a intervenção do 

Estado é um mal necessário contra a força centrípeta do capital em favor dos elementos 

centrífugos da sociedade de indivíduos autônomos.236 Assim, não supomos que uma leitura 

sobre o pensamento liberal ultrapasse cada palavra registrada pelos seus teóricos; de outra 

forma, boas leituras podem ensejar interpretações independentes das intenções declaradas por 

seus autores, até porque nem tudo se consegue dizer em determinado texto, pois muitas ideias 

ficam implícitas, o que requer leituras críticas sempre antenadas mais para os fatos em si, e 

longe das narrativas.    

Feita essa digressão, importa considerar que o pensamento liberal, deslocando-se das 

ilhas britânicas, passando por França e Portugal, chegou ao Brasil por intermédio de tantas 

mediações e aqui assumiu, até à década de 1830, uma máscara jacobina para que fosse dado 

lugar ao rosto conservador conforme os interesses das oligarquias brasileiras oitocentistas. 

Se o liberalismo pós-revolução de 1789 perdeu seu fôlego no que tange ao elogio da 

igualdade material e da democracia, criando obstáculos a que todos participassem do processo 

eleitoral ao se construir muros que tolheram o acesso aos direitos consagrados nas Declarações 

setecentistas, no Brasil, tanto a liberdade quanto a igualdade sucumbiram porque, naquela 

época, as oligarquias toscas não fizeram do liberalismo uma força motriz capaz de unir não 

somente o território, mas o conjunto dos novos nacionais em face das muitas necessidades e 

                                                 
236 “Os Estados Unidos tinham tarifas ainda mais altas que o Reich e eram tão ‘coletivistas’ quanto este, à sua 
própria maneira; eles subsidiaram fortemente a construção de ferrovias de longo curso e desenvolveram a 
elefantia formação de trustes” (POLANYI, 2000, 239). 
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óbices face às garras dos países colonialistas. Os que pensaram inicialmente o Brasil não se 

preocuparam com os elementos humanos porque pretos não eram pessoas e brancos pobres 

eram estorvos. Nossa aristocracia sonhava com Rio Sena e dormia ao som dos mosquitos do 

Mangue.  

 Se o liberalismo legitima teoricamente o capitalismo na medida em que justifica a 

propriedade por parte de todos os membros da comunidade dos indivíduos individualistas, o 

desenvolvimento do capitalismo enquanto expansão no domínio da acumulação aprisionou o 

liberalismo e potencializa suas aporias conceituais em contradições. Sendo a liberdade um 

sentimento otimista, uma paixão pela condição de ser senhor de seus atos por conta de sua 

consciência atada ao entendimento de que todos são livres também, o liberalismo foi 

encantado pelo capitalismo e dele, como antítese, nasce o socialismo, restando ao liberalismo 

apenas duas opções: se reinventar sempre como sobrevivência ou viver nostalgicamente.  

  Mas esta nostalgia esconde os pensadores e ativistas que radicalizaram o discurso 

em torno da questão democrática e da simbiose necessária entre democracia e liberdade, sem, 

em nenhum momento, refletir acerca do papel da justiça estampado na luta dos indivíduos 

contra estruturas de poder que sufocam as possibilidades do espírito, o futuro do sonhador e o 

sonho do sonhador. Desse modo, não é correto tomarmos apenas os pensadores classicamente 

postos acima por uma tradição montada a expressar alguns propósitos como elementos de 

dominação e velar teóricos que radicalizaram em torno da igualdade. Assim, as revoluções 

burguesas, com exceções, nunca esconderam, mesmo a despeito de muitos liberais 

conservadores, temos dois tipos de liberalismo: o que deve ser ocultado e o que deve ser 

poetizado. Nesse caso, muitas revoluções burguesas são poetizadas para ocultarem o que 

valorosos indivíduos pensaram e agiram em nome da liberdade e da igualdade. Exemplo disso 

é o esquecimento da radical Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1793. 

Algumas palavras, porém, devem ser ditas antes de iniciarmos o terceiro capítulo 

desta tese. Mill foi um pensador bem ao estilo inglês que aprendeu as lições da longa história 

em fazer concessões aos pobres trabalhadores como forma de não esgarçar o sistema e manter 

as estruturas de uma sociedade industrial, por isso foi feminista e a favor de políticas que 

ampliassem os direitos dos trabalhadores. Mill foi um pensador dentro do período a que 

György Lukács chama de período decadente da burguesia comparado ao século XVIII, por 

exemplo. Mas Mill é um pensador consistente e um político atento ao presente e ao futuro da 
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Grã-Bretanha que apela para que não se façam leituras incorretas da realidade, por isso 

destaca, nos livros Da liberdade e Do governo, por exemplo, que uma sociedade liberal 

defende a propriedade e a liberdade, e deve criar condições para que a igualdade seja 

ampliada, favorecendo assim que a propriedade e a liberdade continuem a ser os pilares da 

sociedade liberal e civilizada. 

No livro Da liberdade que data de 1859, Mill faz considerações sobre a liberdade de 

natureza civil e política, e ao contrário de Kant, não tece comentários “transcendentais” e 

muito menos pensa a liberdade como arbítrio, pois, em última instância, Mill discute com seus 

leitores sobre a tensa relação entre os interesses dos indivíduos e o papel central destinado ao 

governo, que é pensar do ponto de vista social.  Por isso, retomando o pensamento de Locke, 

compreende que uma sociedade liberal deve primar pelos direitos civis enquanto totalidade de 

todos os direitos porque esse é o resultado não somente racional como também histórico. 

Desse modo, procuramos apresentar, em linhas gerais, o pensamento de Mill que acaba por ter 

um peso sobre o pensamento liberal brasileiro e, em especial, sobre as meditações de Rui 

Barbosa, muito embora nosso jurisconsulto tenha trilhado um caminho idealista sob uma 

democracia ilustrada. 

Quando afirmamos que Rui é um idealista, nem de longe o colocamos na tradição 

platônica e muito menos na perspectiva hegeliana, mas em um idealismo marcado pela leitura 

religiosa da realidade porquanto Rui não tomava os indivíduos a partir dos seus interesses, de 

suas necessidades e dos seus objetivos, mas de um plano moral formal e muito pouco material. 

Essas considerações iniciais são importantes em virtude de Rui ser visto como um teórico que 

idealiza um sistema jurídico-político sem ao menos atentar para a viabilização do projeto. 

Claro que Rui é do tipo que tem um projeto completo para o Brasil, isso não somente devido a 

sua arguta inteligência, mas também em decorrência de sua experiência de homem público 

acumulada pelos anos, pelos estudos, pelas experiências, pelos debates que travou contra e 

com seus pares. Isso tudo é muito bom, mas, o projeto de Rui não tem pitadas 

sócioantropológicas que temperem o seu pensamento ético como matriz de suas confabulações 

jurídico-políticas.  

Rui admirava a cultura anglo-saxônica, porém, em momento algum a individualizou 

para depois compreender o sentido do liberalismo. O liberalismo nasce na Inglaterra porque 

foi um projeto dos individualistas, homens ricos ou pobres que pensaram a vida prática por 
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meio de suas atividades profissionais, comerciais, industriais etc. Esses individualistas eram 

tão radicais que assumiam a concepção da liberdade ser um desejo igual para todos, por isso a 

liberdade está na medida da expansão das potencialidades dos indivíduos e quem verbaliza de 

modo crucial esse fenômeno são os homens de negócios que puderam influenciar os que 

faziam política. Sem contar que o individualismo inglês se acirra pelas influências que teve da 

Reforma Protestante e pela luta que a Coroa inglesa travou contra a Igreja com o fito de obter 

suas terras não somente para o cultivo, mas para forrarem suas manufaturas têxtis.  

Ao que nos parece, Rui não leva em conta o aspecto genealógico do liberalismo e 

nem o fato de o Brasil ser católico, escravagista, sem mercado consumidor interno, economia 

baseada no café para exportação, relações sociais clânicas etc. Basta ver que Rui nasce para 

política pelas mãos da oligarquia baiana e a ela fica preso boa por parte de sua carreira 

política. Quando faz a crítica das oligarquias, parece ser mais um documento histórico-político 

do que um projeto de ação política, até por já estar velho para um combate árduo. Não que Rui 

não fosse corajoso, mas o tempo teve suas influências na virada de perspectiva do nosso herói. 

Parece que o liberalismo mais influente sobre nossos mestres do século XIX, 

inclusive sobre Rui, não foi o dos liberais radicais do século XVII e, muito menos, o do séc. 

XVIII, mas o do século XIX já marcado pela consolidação do capitalismo na Europa 

convivendo com os restos feudais e pelo impacto do “terror e horror” da Revolução Francesa 

de 1789. Esse evento foi crucial tanto para os liberais como também para os que se desgarram 

do liberalismo que são os socialistas, positivistas, corporativistas etc., que não partem do 

indivíduo e sim da sociedade enquanto matriz ético-política. Nosso Rui está ancorado no 

liberalismo, mas nem de perto ousa indicar a igualdade como símbolo de sua luta política, 

muito menos os direitos civis dos utilitaristas, apenas clama pela liberdade política do tipo 

classe média e nisso reside sua genialidade em pensar estruturas jurídico-políticas que 

comportem um novo Brasil civilizado e capitalista, no que foi uma perspectiva avançada face 

à monarquia decadente. 

Chamamos atenção para o fato de que, em hipótese alguma, arranhamos o problema 

liberalismo em virtude de sua complexidade teórica e pujança histórica que legou à 

humanidade muitos institutos jurídicos, instituições políticas, reflexões éticas e ferramentas 

econômicas que trouxeram luzes aos muitos obscurantismos que solapavam o quotidiano dos 

indivíduos. Em virtude do nosso objeto-objetivo e, consequentemente, os limites impostos à 
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nossa pesquisa, ficamos devendo, para outra oportunidade, um aprofundamento crítico sobre o 

liberalismo e sua relação com o justo distributivo que olha o universo social como um campo 

de batalha, que busca minorar as agruras dos indivíduos afetados pela falta do valor igualdade 

que muitas formações sociais não têm e em especial a nossa. Portanto, visto que o liberalismo 

confundiu desigualdade com diferença e por muito acabou por dizer que o contrário de 

igualdade é diferença em vez de desigualdade, esta foi naturalizada e tornou-se normal aos 

níveis de exclusão civilizatória pela qual passamos.  

O Brasil, e parece que nossos liberais, inclusive Rui, nunca se importaram com tal 

problema por um motivo muito simples: uma sociedade de desiguais não implica a existência 

de laços integrativos entre os indivíduos, pelo contrário, torna-os homo homini lupus em 

virtude do outro não ser diferente porque isso é da natureza, mas inferior, incapaz; por outro 

lado, superiores e privilegiados. Quando Rui, na Oração aos moços, afirma que na natureza 

tudo é desigual porque nenhum ser é igual ao outro por conta de ser diferente, o jurisconsulto 

baiano expressa o quanto a igualdade jamais fora pensada pelos nossos liberais, pelo menos os 

de vulto, como um elemento crucial de nossa formação nacional. Rui é um dos responsáveis 

pela nossa concepção de justo distributivo calcar-se na ideia de benefício, ajuda, calmante para 

os nervos em sofreguidão. Para estes, o justo distributivo é uma espécie de bolsa família que 

está posto como esmola, caridade e não como direitos numa contrapartida de obrigações por 

parte do outro em virtude do mérito na produção de bens e serviços.  

Nosso justo distributivo cambaleia porque o outro que recebe o benefício não é igual 

ao que o cria, assim a oligarquia não se comporta como elite, os melhores na condução de, e 

somente subiste enquanto oligarquia em razão da desigualdade de riquezas materiais.        
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Este capítulo destina-se a estudar o pensamento de Rui Barbosa de um modo geral e, 

especificamente, seus aspectos jurídico-políticos cuja centralidade, para nós, é a ideia de 

igualdade que consubstancia o sentido de justo distributivo que ele não elaborou 

intencionalmente, mas que se pode, racionalmente, depreender e, nesse caso, refletir sobre a 

influência que acabou por exercer sobre o liberalismo brasileiro posterior a ele. Assim, para 

alcançarmos esse intento, julgamos importante investigar, anteriormente, o pensamento liberal 

brasileiro do qual Rui foi herdeiro e cuja preocupação central era construir instituições 

jurídico-políticas que refletissem o conceito de país desenvolvido e civilizado. Este último 

aspecto é relevante porque acaba por orientar-nos a compreender, então, as muitas atividades 

que Rui desempenhou como deputado de província e geral, conselheiro no período do Brasil 

monárquico; Ministro da Fazenda, e vice-líder do Governo Deodoro, senador da república, 

prestigioso artífice da Constituição Republicana de 1891, revisor do Código Civil de 1916 

representante diplomático do Brasil em Haia, Holanda (1907) e Buenos Aires (1916), por 

exemplo; candidato à presidência da república nos anos de 1909, Campanha Civilista, e 1919 

e, por último, jurisconsulto, advogado, jornalista, escritor, conferencista e tradutor.  

 Rui foi um político que, em virtude de ter sido um jurista prático-teórico, teve sólida 

formação intelectual, portanto, um ator social incomum antenado com seu tempo e para além 

dele quando pensa normas jurídicas capazes de organizar a sociedade na superação de 

problemas advindos das relações sociais e dos desafios do desenvolvimento econômico. Sendo 

assim, para alcançarmos nosso fim dividimos este capítulo nos nestes tópicos: 2. O ingresso do 

liberalismo no Brasil; 3. As influências teóricas sobre Rui Barbosa; 4. O liberalismo de Rui 

Barbosa. Por fim, alguns apontamentos à guisa de considerações finais parciais referentes as 

nossas reflexões quanto às descobertas de cada capítulo. 

O ingresso do liberalismo no Brasil é o tópico dois que abre este capítulo e se 

destina, em linhas gerais, a apresentar o liberalismo no Brasil oitocentista no que se refere ao 

seu ingresso, às influências teóricas e aos destacados intelectuais dessa escola. Destacamos os 

principais estudiosos luso-brasileiros e acontecimentos históricos relativos ao pensamento 

liberal no Brasil. Não nos preocupamos em tecer comentários extensos para não perdermos o 

foco referente ao pensamento de Rui Barbosa, porém é crucial entender as raízes do 

liberalismo no universo oitocentista brasileiro porque, sendo rico e contraditório, nos oferece 
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pistas quanto ao pensamento jus-político de Rui, visto que as raízes culturais brasileiras 

fizeram com que nossos liberais nem sempre lessem o real como tal.  

As influências teóricas sobre Rui Barbosa é o tópico três em que analisamos as 

leituras que Rui fez e por elas deixou-se influenciar à medida que montou sua estrutura teórica 

e dela fez uso nas lutas políticas e judiciais que travou na banca de advogados, na imprensa e 

no parlamento, quer como deputado e quer como senador. Por ter tido uma longa vida para os 

padrões do seu tempo, Rui, como qualquer pensador nessas condições, passou por diversas 

fases teoréticas, e cada uma delas acabou por deixar na sua alma elementos metodológicos, 

conceitos e uma vasta gama de percepções que possibilitaram a ele se tornar pensador original 

e, ao mesmo tempo, denso e inquieto, produzindo tensão junto aos seus correligionários e 

adversários. Este tópico não se esgota nos olhares gnosiológico e epistemológico sobre a obra 

de Rui, mas foi um ponto de partida para entendermos porque sua concepção de igualdade e, 

derivado dela, o sentido de justo distributivo foram tão acanhadas diante de sua agudeza 

mental.    

O quarto tópico intitulado O liberalismo de Rui Barbosa, teve o propósito de refletir 

sobre os aspectos mais importantes do seu pensamento político e, necessariamente, sobre o 

liberalismo em virtude de essa escola ser um complexo prático-teórico que alumiou a estrada 

do nosso pensador ao longo de sua vida pública. Não teria sentido pensar a respeito do 

pensamento político de Rui sem considerar suas reflexões relativas a essa corrente político-

jurídica revolucionária na história do ocidente por ter instaurado sistemas jurídico-políticos 

alicerçados em diversas áreas:  1. na liberdade, 2. no valor do indivíduo, 3. na defesa dos 

direitos e garantias individuais, 4. na liberalidade de estabelecer contrato, 5. na preocupação 

com diversos níveis do ensino, 6. na edificação do Estado de Direito, 7. no desenvolvimento 

econômico etc. É preciso ainda mencionar que Rui não foi um teórico sistemático, preocupado 

em elaborar e organizar um sistema de conceitos que pudesse ser a lente voltada para a 

realidade. Não, Rui não foi filósofo tal qual fora Tobias Barreto e muito menos jurista-

cientista típico como Teixeira de Freitas. Não, não foi. Entendemos que ele foi um livre 

pensador que obteve louros por essa condição, assim também pela opção metodológica em 

criar ideias a partir da investigação das legislações internacionais no que colheu, por outro 

lado, dissabores por olvidar pesquisa profunda sobre as raízes do Brasil, o que acabou por 
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jogá-lo nos braços do seu alvo inimigo: as oligarquias que sustentavam a estagnação do Brasil 

e de costas à civilização.  

Não usaremos o termo elite porque os grupos que sempre dominaram o Brasil nunca 

se identificaram com a massa de pessoas pobres e remediadas que nasceram no nosso solo.  

Utilizaremos o vocábulo oligarquia, pois, segundo o Dicionário Houaiss da língua 

portuguesa, elite vem do francês elite, que significa “o que há de melhor”: “substantivo 

feminino: 1. o que há de mais valorizado e de melhor qualidade, esp. em um grupo social; 2. 

Rubrica sociologia: minoria que detém o prestígio e o domínio sobre o grupo social; 

substantivo masculino: Rubrica artes gráficas. Estatística: pouco usado: 3. caráter us. em 

máquinas de escrever, em tamanho que corresponde a 12 letras por polegada.” Por outro 

lado, o termo oligarquia tem origem no idioma grego antigo ολιγαρχία-oligarkhía, que diz 

respeito ao “governo de poucos”. Segundo o Dicionário Houaiss, é um substantivo feminino: 

1. regime político em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas, pertencentes 

ao mesmo partido, classe ou família; 2. Derivação: por extensão de sentido: preponderância 

de um pequeno grupo no poder. 237 Por fim, o estudo da história do Brasil mostra que nunca 

tivemos uma elite como tal. 

 

2. O ingresso do liberalismo no Brasil 

Antes de iniciarmos nossa análise sobre o ingresso do liberalismo no Brasil, é preciso 

entender, a partir das origens lusitanas, que o pensamento filosófico em nossa terra merece 

uma investigação crítica que permita consagrar o fato do quanto filosofamos erradamente 

sobre os problemas, e esse errar no ato de filosofar está imbricado na nossa formação desde o 

período em que o Brasil era colônia portuguesa e, mesmo com a virada de 1822, ainda 

manteve um padrão intelectual pessimista com o povo sem compreender que o grande 

problema estava atrelado às oligarquias brasileiras de então, que percebiam e pensavam o 

                                                 
237 “Ver o Dictionnaire de Trévous (1771), onde o sentido original de elite consta corno sendo ‘Ce qu'il y a de 
meilleur dans chaque espèce de marchandise’; e se acrescenta, então, que "ce terme a passe de la boutíque des 
marchands à d'autres usages ... (troupes d elite, l'élite de la noblesse) [...] No século XVI, de acordo com 
Edmond Huguet, Dictionnaire de la Zangue française du seizième siècle, a palavra elite significava simplesmente 
choix (uma escolha); faire élite queria dizer ‘escolher’. A idéia de que a comunidade deveria ser dominada por 
um grupo de indivíduos superiores figura com destaque no pensamento de Platão e ainda mais nas doutrinas de 
casta brâmanes que regulavam a antiga sociedade hindu [...] A concepção moderna, social e política, de elites 
talvez possa ser remontada à defesa de Saint-Simon do governo de cientistas e industriais” (BOTTOMORE, 
1974, p. 7). 
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Brasil de costas para a realidade. Esse e outros elementos justificam porque o liberalismo, 

como escola do pensamento político, assim como outras correntes teóricas, assumiu nestas 

paragens tons próprios, o que é cultural ou mesmo natural, como, por exemplo, a visível 

contradição pela convivência com a escravidão238 em pleno século XIX, além de ocorrer em  

uma sociedade de analfabetos e de economia agropecuária.   

Para Antônio Paim, no livro História das ideias filosóficas no Brasil, a corrente 

eclética foi uma “espécie” de filosofia oficial ao longo do Segundo Reinado (1987, p. 43) 

como também fora na França até metade do século XIX. Com a chegada do ecletismo,239 

configura-se o sincretismo enquanto marca da cultura brasileira. Mesmo que não se goste 

desse dado, ou até que se queira ignorar, o fato é que a estrutura intelectual brasileira resultou 

da têmpera eclética tupiniquim, influenciando nossa maneira de pensar a partir da oligarquia 

político-intelectual no Brasil independente. Assim, o ecletismo é uma escola filosófica que 

almeja dissolver as contradições das outras escolas à medida que absorve o melhor de cada 

uma delas, operando, assim, justaposição ao invés de uma grande síntese. Segundo Paim, no 

mesmo texto: 

Cousin lograra conciliar espiritualismo e ciência moderna, justamente o que 
não havia alcançado a Segunda Escolástica Portuguesa, de cuja superação 
resultara a cisão na consciência filosófica tradicional que se buscava sanar 

                                                 
238 “Era necessário, ao lado do sistema representativo a ser adotado, que se fixassem os direitos dos cidadãos, em 
movimento correlato à liberação do absolutismo metropolitano. Um pacto entre iguais, baseado num catálogo de 
direitos, dava a nota necessariamente liberal. Nenhum constrangimento há entre liberalismo e escravidão, certo 
que o novo aparelho estatal protege os direitos, entre os quais, e, no caso, sobretudo, o de propriedade, abrangente 
dos escravos” (FAORO, 1987, p. 39).  
239 Ecletismo: “A diretriz filosófica que consiste em escolher, dentre as doutrinas de diferentes filósofos, as teses 
mais apreciadas, sem se preocupar em demasia com a coerência dessas teses entre si e com sua conexão aos 
sistemas de origem. Esse termo acha-se em Diógenes Laércio (Proem., 21), que o usa com referência a um 
obscuro filósofo de Alexandria, Potámon, e foi adotado por Brucker (Historia critica philosophiae, II, p. 193). É 
comumente empregado para indicar as seguintes tendências filosóficas: 1- a adotada pela escola estoica a partir 
de Boeto de Síndon (morto em 119 a.C.), da Academia Platônica a partir de Fílon de Arixa (séc. I a.C.) e pela 
escola aristotélica a partir de Andronico de Rodes (séc. I a.C.), bem como por seus seguidores, dos quais o mais 
importante foi Cícero; o critério adotado pelos ecléticos dessa linha foi o acordo comum dos homens (consensus 
gentium); espiritualismo romântico de Cousin, que adotou pessoalmente o termo "ecletismo" para indicar seu 
método que visava levar ao nível da consciência as verdades implicitamente contidas nela” (ABBAGNANO, 
1982, p. 903).  
** “O ecletismo, ou atitude eclética, se caracteriza pela intenção selecionadora das várias opiniões ou categorias 
de pensar surgidas ao longo da história da Filosofia. Não se trata de posições assumidas na modernidade 
ocidental, mas de um fenômeno que lança suas raízes na antiguidade grega, mais precisamente, no período 
helenístico-romano. Cícero, os neoplatônicos e muitos outros tantos foram chamados de ecléticos, na medida em 
que buscavam partes das doutrinas dos filósofos, incorporando-as ao seu próprio discurso, legitimando, assim, 
aquilo que julgavam não poder ser abandonado simplesmente, ou relegado ao segundo plano. Discordam das 
orientações dos filósofos, mas sempre encontram uma ou outra ideia que pode ser integrada ao modo de pensar, 
sem desfigurá-lo. Esta atitude percorre toda a história da filosofia” (GUIMARÃES, 1982, p. 25)  
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[...] Dessa forma, nos fins do segundo decênio do século passado, carecia a 
elite brasileira - a quem, logo a seguir, incumbiria tomar em suas mãos os 
destinos da jovem nação de uma filosofia política coerentemente elaborada. 
Embora tenha sabido colocar-se à altura de semelhante exigência histórica, 
cabe assinalar que tanto a doutrina liberal de Silvestre Pinheiro Ferreira, 
como a filosofia de Victor Cousin, desempenharam, nesse processo, papel de 
primeiro plano, a primeira facultando o adequado entendimento da ideia 
liberal, equidistante a um só tempo do radicalismo e dos propósitos 
restauradores; e, a segunda, difundindo uma fundamentação da liberdade 
humana em plena consonância com o espírito do tempo e atribuindo 
dignidade teórica à conciliação, de que tanto carecia nossa elite no 
desempenho da árdua missão de incorporar-nos, finalmente, à Época 
Moderna, devendo, entretanto, coexistir, por algum tempo, com certos 
institutos da tradição (Idem, p.39 e 91). 
 

Esse quadro pintado por Paim oferece uma pequena mostra das ideias que circulavam 

no Brasil à época, a despeito do proeminente pensamento católico e outros, tal qual o kantismo 

introduzido por Diogo Antônio Feijó por meio de suas aulas, que também disputava espaço no 

cenário letrado.240 As concepções da escola eclética seduziam os intelectuais desse período 

devido ao fato de associarem idealismo, ceticismo, misticismo, sensualismo, espiritualismo e 

um senso de conciliação que buscava ampliar o entendimento sobre a realidade, tendo em 

vista à apropriação dos conceitos elaborados pelas escolas filosóficas que circulavam na 

Europa oitocentista. O ecletismo também influenciou o pensamento político no Brasil em 

virtude de ter havido um cisma no pensamento liberal por conta da divisão entre os partidos 

conservador e liberal, ambos muito longe da matriz britânica, tanto que o poder moderador, 

inspirado em Benjamin Constant de Rebeque, manteve-se ao lado da clássica divisão dos três 

poderes, sempre conforme a leitura dos interesses por parte do imperador e do seu grupo 

político. 241 

Não se deve criticar o fato de que as ideias vindas da Europa fossem absorvidas no 

Brasil com particularidades porque isso ocorre em todas as culturas existentes. A crítica que 

                                                 
240 “Meu pensamento sobre a obra de Feijó é, por conseguinte, bem claro. Considero-a um amálgama de idéias 
kantistas e de ensinamentos tradicionais, uma justaposição curiosa de ensinamentos criticistas assimilados sem 
ruptura com as doutrinas dominantes do tempo” (REALE, 1949, p.334). ** Ver também, de REALE, A doutrina 
de Kant no Brasil. Revista da Faculdade de Direito – USP, São Paulo, v. 43, pp. 113-145, 1948. 
241 “O liberalismo adquire no Brasil certas características de contestação e nacionalismo mescladas com ideias 
tradicionais. Formam-se duas vertentes liberais: as elites proprietárias que viam no liberalismo progresso, 
modernização e civilização (moderados), porém sem abrir mão do sistema escravista; e os grupos urbanos, que 
percebiam no liberalismo a possibilidade de liberdade e igualdade – radicais [...] No Brasil pós-colonial, a 
liberdade passou a ser associada a progresso, enquanto a democracia passou a estar relacionada à anarquia. O 
liberalismo heroico foi paulatinamente substituído pelo liberalismo regressista (conservador). O interesse pela 
liberdade de poucos acabou sufocando as possibilidades de igualdade de muitos” (SANTIN-LORENZONI, 2013, 
p.50 e 52).  
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deve ser feita ao nosso sincretismo é devido ao caráter conservador que as ideias aqui 

assumem sem pudores. Esse conservadorismo marca as primeiras impressões digitais 

intelectuais, mesmo pós 1822 em que conciliaram liberalismo político com escravidão; 

eleições com duas classes de eleitores e voto indireto,242 descoberto e censitário; além da ideia 

de progresso econômico com monocultura do café e descaso com processo de industrialização. 

Assim, nossa propensão à dita imparcialidade e falta de opinião balizada sobre determinado 

problema nos leva a colocarmos tudo em um cesto filosófico na busca do consenso pela 

ausência de oposição, quando, ao contrário, se deveria procurar uma síntese dialética pelo 

esforço do entendimento das oposições e dos contrários. Logo, entre nós é sempre 

problemático ser radical por conta de confundirmos radicalismo com sectarismo, ou pior, 

desigualdade com diferença. 

Aquiles Guimarães, no livro O tema da consciência na filosofia brasileira, ao lado de 

Paim, considera Victor Cousin o verdadeiro fundador do ecletismo espiritualista do século 

XIX porque, para o pensador francês, “não existe ao longo de toda a história da filosofia 

qualquer sistema filosófico que possa ser rejeitado in totum” (1982, p. 35). Isso é importante 

para nossa pesquisa em virtude de que o ecletismo de Cousin é uma cômoda atitude “frente ao 

desafio da realidade histórica, no interior da qual via o pensador francês a possibilidade de 

articular as categorias da Filosofia com as mais variadas tendências políticas, principalmente 

no plano dos governos monárquicos” (Ibidem). 243 Assim, o pensamento de Cousin cai como 

luva nas mãos das oligarquias político-intelectuais que fundam e orientam o Brasil por 

decênios no século XIX. 

Parece que a aceitação e assimilação do ecletismo no Brasil se justifica a 
partir do ponto de vista do contexto histórico. Os pensadores brasileiros mais 
relevantes desse período recebem sua formação superior na França como 
berço do ecletismo. Não há como fugir a esta constatação, se levarmos em 
consideração a profundidade da penetração do ideário cousiniano em toda a 
estrutura do ensino francês. Por outro lado, interessa, a jovem nação católica, 
preservar-se contra a disseminação das ideias científicas em geral. E o 

                                                 
242 Art. 90 da Carta de 1824: “As nomeações dos Deputados, e Senadores para a Assembléa Geral, e dos 
Membros dos Conselhos Geraes das Provincias, serão feitas por Eleições indirectas, elegendo a massa dos 
Cidadãos activos em Assembléas Parochiaes os Eleitores de Provincia, e estes os Representantes da Nação, e 
Provincia”. 
243 Antônio Pedro de Figueiredo (1814-1859), foi jornalista, ensaísta, professor, tradutor e filósofo, além de ele 
ter traduzido de Cousin o Curso da história da filosofia em 1843. Figueiredo era considerado “socialista” em 
virtude dos seus trabalhos versarem sobre reforma social, o que condiz com a ideia de Guimarães que o ecletismo 
francês não se opõe à monarquia, pois foi muito bem absorvido pela elite intelectual brasileira do século XIX.  
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instrumento eficaz desse interesse não poderia ser mais adequado do que o 
espiritualismo (GUIMARÃES, 1982, p. 42). 
 

 Guimarães chama atenção ao detalhe deveras importante que pesa na sorte da difusão 

do ecletismo no Brasil: o fato de que sendo o Brasil um pais cuja Constituição de 1824 dispõe, 

no artigo 5.º, que a religião oficial do império é o catolicismo, o ecletismo, por ser uma 

corrente filosófica que, de certa forma, não se opõe à Igreja Católica, ajeita-se em nossas 

estruturas culturais como mais um tipo de sincretismo, moldando nosso modus vivendi não à 

guisa de síntese dialética, porém sob um amalgamento de doutrinas justapostas. Sem ser uma 

filosofia oficial brasileira, tal qual assertiva de Paim, o ecletismo teve a seu favor outro 

aspecto crucial que é a formação dos professores em Coimbra e em Paris, os quais, uma vez 

instalados em colégios e faculdades, disseminam nestas terras, por meio do ensino, influência 

sobre jovens cabeças liberais, inclusive a de Rui Barbosa. Nesse sentido, vejamos o que diz a 

pena de Rui: 

Filho de um século devorado pela curiosidade suprema do infinito, duvidei, 
neguei, blasfemei, talvez como ele. Mas esses momentos passaram sempre 
como rápidas tempestades na minha consciência: quando elas se 
afugentavam, o horizonte do mistério eterno me reaparecia como eu o vira no 
coração de meus pais. Não me acolhi entre as filosofias que fazem da ciência 
a grande negação. Percorri as filosofias: mas nenhuma me saciou: não 
encontrei o repouso em nenhuma. Pus a ciência acima de todas as coisas: 
mas não afirmei jamais que a ciência não possa abranger as coisas divinas. 
Nunca encarei a ciência como a sistematização do antagonismo com o 
espírito. Esse incognoscível, que não cabe nos laboratórios, não acreditei 
jamais que se distancie da ciência por incompatibilidades invencíveis, 
unicamente porque esta não sabe os meios de verificá-lo. Vejo a ciência que 
afirma Deus: vejo a ciência que prescinde de Deus; vejo a ciência que 
proscreve a Deus; e, entre o espiritualismo, o agnosticismo, o materialismo, 
muitas vezes se me levanta da razão esta pergunta onde está a ciência? A 
mesma nevoa que a princípio se adensara sobre as inquietações do crente, 
acaba por envolver o orgulho do sábio. A mesma dúvida que nos arrastara 
das tribulações da fé ao exclusivismo científico, pode reconduzir-nos do 
radicalismo científico a placidez da fé (BARBOSA, 1948, p. 45-46). Grifos 
nossos. 
 

Na verdade, o ecletismo é um método de matriz histórica que encontrou no Brasil um 

solo fértil pelo fato de muitos intelectuais distanciarem-se da Igreja e, ao mesmo tempo, 

manterem-se como espiritualistas, vide o caso acima de Rui que é um espiritualista cristão 

com paixão pela ciência e dedicado a ela pelo ofício do direito e que nunca esqueceu da 

importância das ciências naturais no itinerário de quem deseja a verdade. Porém, é importante 
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frisar que o país tinha peculiaridades que justificavam o ecletismo, embora Paim (1987, p. 

282) observe que o Brasil estava preparado para recepcionar o empirismo caso não tivesse que 

lutar em prol de sua independência, o que ensejou alguns problemas, e com isso abre os braços 

ao ecletismo. 

Essa observação de Paim é crucial devido a três fatores econômicos que fizeram com 

que as oligarquias brasileiras não abraçassem o liberalismo na sua face radical-democrática: 1. 

a escravização dos humanos pretos que rendia muito dinheiro com a figura do tráfico;  2. a 

opção pela monarquia em detrimento da república, vide que em França o ecletismo é uma 

corrente filosófica aliada da monarquia de Luís Filipe; 3. a massa de brancos que vivia nas 

zonas rurais como agregados e dependentes dos senhores de terra. Salientamos este último 

aspecto para frisar o caráter excludente das oligarquias que não viam nos pretos e brancos 

pobres seus iguais, e com isso puderam estabelecer um plano de dominação sem paralelo na 

história dos povos, fato “um tanto” diferente em relação a muitos povos comandados por elites 

que pensaram o todo articulado nos seus interesses sem negar as aspirações dos seus 

respectivos liderados. 

Ao contrário do ato revolucionário dos EUA, que nasceu em 1787 por força de uma 

constituição republicana federativa e presidencialista, depois de uma longa guerra de 1775 a 

1783 contra a dominação da Grã-Bretanha, tendo o seu território se expandido por meio de 

compras, expropriações, conquistas até ter o formato de hoje, o Brasil, enquanto Estado-nação, 

nasceu com um território imenso e acabado, cujas províncias eram descoladas umas das outras 

com suspeitas de dominação por parte do eixo central formado por Rio, São Paulo e Minas, e 

com a escravidão que sustentava as atividades agropecuária e mineração, sem esquecer, como 

dito antes, a grande rentabilidade do tráfico negreiro com massiva participação dos 

comerciantes brasileiros no atlântico sul. O Brasil nasce grande, fragmentado e atrasado 

economicamente.  

Assim, o ecletismo foi a escola filosófica por meio da qual as oligarquias buscavam à 

época inspiração com vista à conciliação de todos os setores da nova sociedade depois de 

1822. Vejamos o que diz Visconde de Uruguai em 1862 no Ensaio sobre o direito 

administrativo: “ha muito que estudar e aproveitar n'esse systema, por meio de um 

esclarecido ecclectismo. Cumpre, porém, conhece-lo a fundo, não o copiar servilmente como 
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o temos copiado, muitas vezes mal, mas sim accommoda-lo com critério, como convém, ao 

paiz” (1862, p. 275-276). 

Esse ecletismo não esclarecido, condenado por Uruguai, esteve aliado ao retoricismo 

e à escolástica tardia244 que pautavam o ensino em Portugal e no Brasil, apesar dos esforços 

do Marques de Pombal em reformular o ensino na metrópole. No Brasil independente, o 

Colégio Pedro II ainda estudava a retórica da pior forma possível, tanto que Murilo de 

Carvalho, no seu artigo História intelectual no Brasil (2000), enfatiza que a inteligência no 

Brasil respeitava menos os argumentos desenvolvidos e mais os textos crivados de citações de 

autores renomados do estrangeiro, fruto do ensino voltado para exposição de assuntos repletos 

de reboquismo e firulas, impedindo o desenvolvimento do raciocínio penetrante e pautado pela 

lógica, em favor somente da má retórica encarregada de ornamentar o discurso como se fosse 

algo profundo.245 

O ecletismo não foi entre nós apenas um movimento, o primeiro a se 
estruturar, ou o simples reflexo de uma determinada situação política e social. 
Produto direto da indiferenciação intelectual brasileira, que por sua vez é 
produto da dependência cultural que até hoje perdura, creio que no ecletismo 
tenhamos revelado muito mais do que normalmente se supõe. É manifestação 
de alguns traços básicos de nosso caráter intelectual e de nossa condição 
política, e continua vivo, ainda encontradiço, prezado e vigente entre nós. 
Saber como se manifesta, porque optamos por ele onde se encontra, eis 
algumas coisas que urgiriam ser respondidas. Compõe o que chamo de um 
mito brasileiro: o espírito da imparcialidade (GOMES, 1994, p. 34-35). 
 

É comum, do ponto de vista teórico, seguir uma determinada corrente filosófica e 

outra específica de natureza política, desde que não haja contradições entre os princípios das 

escolas envolvidas, e, nesse caso, ecletismo e liberalismo no século XIX andaram lado a lado 

quando politicamente a sociedade de então se viu entre radicais, conservadores e liberais 

moderados,246 sendo que estes foram liberais progressistas pelo menos no discurso, enquanto 

                                                 
244 O termo tardio é anistórico, por ser empregado anacronicamente, ignorando as condições objetivas do 
surgimento e desenvolvimento de uma escola filosófica num determinado lugar, por exemplo. Ou em outro 
sentido quanto à revolução industrial na Inglaterra de 1760 a 1820, e, tardiamente, no Brasil entre os anos de 
1930 a 1980. 
245 Rui, por conta de suas atividades de deputado geral e conselheiro do Império, produziu uma série inestimável 
de estudos e projetos destinados às reformas dos ensinos primário, secundário e universitário sob a ótica da 
Escola Nova, em oposição aos fundamentos do ensino da época, vide os seus pareceres em 5 tomos de 1882 a 
1883. 
246 “A outorga da Carta Constitucional de 1824 selou o compromisso entre burocracia patrimonial, conservadores 
e liberais moderadores. A Carta proclamou a soberania popular subordinada ao imperador, instituiu direitos e 
liberdades individuais e fixou a figura política do Poder Moderador – estratégico para a 
concretização/conservação do Estado patrimonial nos quadros do modelo liberal então vigentes [...] O Poder 
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os conservadores eram liberais com senso de realidade em gotas, ao passo que os radicais 

esgotaram-se nos seus arroubos de intenções impossíveis no plano fático.247 O fato é que o 

ecletismo pontuou a cena intelectual brasileira da direita à esquerda, de Visconde de Uruguai a 

Antônio de Figueiredo, sendo preciso ainda dizer que os germes do ecletismo vieram com a 

Missão Francesa de 1816 patrocinada por D. João VI que acabou de educar as “elites” 

brasileiras.  

Na verdade, de um ponto de vista profundo, os grandes filósofos são ecléticos porque, 

cada um a sua maneira, fundam escolas a partir de uma fusão dialética, ou não, de conceitos 

que elaboram de muitas leituras que fazem dos seus antecessores. Contudo, a crítica de 

Roberto Gomes no seu livro Crítica da razão tupiniquim alerta para o fato de que a 

necessidade de conciliações, nem sempre de interesse público, forjou uma postura que tomou 

do ecletismo suporte teórico que alimentou danosamente o quotidiano político, criando nos 

brasileiros a ideia de que a inflexão seria contrária ao espírito público e à alma civil, pois a 

radicalidade, por sua vez, seria inútil e infantil, doença jacobina que, de certa forma, denota 

mau-caratismo. Gomes enfatiza que o mito da imparcialidade representa o homem prudente, 

probo e sensato muito bem retratado no conto de Machado de Assis, Teoria do medalhão, que 

espelha o cinismo da pequena oligarquia, ou se quisermos, modernamente, o espírito de classe 

média. Assim: 

No Império de D. Pedro II foi o ecletismo recebido com aplausos gerais, 
graças à inércia política daquela sociedade escravocrata e semi-patriarcal, 
onde a luta pelo poder não passava de intrigas palacianas, onde os partidos 
não representavam nada de substancial, sendo manejados displicentemente 
por um monarca bocejante e onde, finalmente, por essa época, o Marquês do 
Paraná formava o mais heterogêneo e amorfo dos governos, a que a história 
batizou precisamente com o predicado próprio da Filosofia eclética, como o 
Gabinete da Conciliação (VITA, 1964, p. 51). 
 

                                                                                                                                                         
Moderador instaurou uma crise de hegemonia que garantiu a sobrevivência da monarquia. A organização 
político-partidária do Império brasileiro freou as conquistas democráticas e impediu a presença de representantes 
populares no Parlamento, e a arena política nacional permaneceu dominada por liberais e regressistas 
[conservadores]” (SANTIN-LORENZONI, 2013, p. 52).  
247 O ecletismo não é um mau em si, no Brasil apenas assumiu posições de disparates ideológicos. “As ideologias 
apresentam três funções: servem de mapas para que indivíduos e grupos sociais se orientem em meio à 
complexidade e à opacidade do mundo; são defendidas por grupos identificáveis que disputam a preferência 
daqueles que detém o poder; e almejam justificar, contestar e transformar os arranjos e processos sociais e 
políticos. Elas se adaptam às mudanças sociais, ao mesmo tempo em que reivindicam uma tradição, composta de 
antecessores, verdadeiros ou inventados, na forma de mártires, doutrinários ou heróis” (LYNCH 2016, p. 81).  



217 

As cores com as quais Washington Vita, no seu livro Escorço de filosofia no Brasil, 

pincela o Brasil do século XIX são muito fortes, entretanto, essa passagem tem sua 

importância devido ao fato das oligarquias brasileiras à época, comandada pelo sábio Pedro II, 

não terem criado as condições para que o país desse passos significativos ao desenvolvimento 

de suas forças produtivas, optando por diversos tipos de baixezas.248 As críticas de Vita, 

sobretudo à conciliação patrocinada pelo concialismo eclético, justifica-se em razão de faltar 

no Brasil um pensamento crítico genuíno que pudesse representar novas formas de 

compreender a realidade e, a partir disso, modificar o quadro de superação dos atrasos. Assim, 

o consenso não floresce dialeticamente de uma disputa entre forças distintas refletindo 

pensamentos diferentes, mas de uma acomodação cujo objetivo era impedir, da melhor forma 

possível, o progresso e inibir qualquer força de pensamento genuíno capaz de fazer com que as 

energias naturais e humanas despontassem favoravelmente ao Brasil soberano e democrático.  

Conforme as características acima descritas quanto ao ecletismo no plano filosófico, 

o liberalismo é abraçado no Brasil com singularidades bem distintas daquelas da escola 

britânica na primeira esfera e, francesa, na segunda. No Brasil oitocentista, o liberalismo não é 

uma força revolucionária e centrípeta do tipo estadunidense, capaz de unir as províncias contra 

a coroa portuguesa, pelo contrário, o liberalismo atuou como moldura de uma tela repleta de 

retalhos costurados às aporias brasileiras. Como dissemos antes, aqui o esforço é para não 

diminuir o território deixado pelo colonizador português e levar adiante a estrutura econômica 

construída pela administração joanina em favor dos homens de negócios do Brasil, por isso as 

conciliações marcaram os acordos políticos e estes cercaram o Brasil com um liberalismo 

conservador na figura do absolutismo disfarçado de monarquia constitucional na máscara do 

poder moderador que controlava os três podres extraídos das ideias lockeanas e 

montesquianas. 

                                                 
248 “Tanto o pensamento político de nossas elites fundadoras quanto a reflexão política brasileira como um todo 
estiveram envolvidos na recriação do Brasil de acordo com as linguagens do interesse e da razão, ignorando as 
possibilidades da linguagem dos sentimentos, existentes em nossa tradição ou na formulação democrática que 
ganhou vida na própria reflexão ocidental. A experiência democrática dos países modernos se deu pela forma  
como foram equilibradas, nas suas narrativas históricas as exigências utópicas dessas três linguagens de 
modernização.  Entre nós, a modernização política e a reflexão política sobre a modernização desconheceram a 
necessidade dessa harmonização” (BARBOZA, 2010, p.20.). 
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O liberalismo no Brasil foi uma ferramenta utilizada pelas oligarquias brasileiras 

contra a perpetuidade colonialista portuguesa,249 e feito o desenlace com Portugal, nosso 

liberalismo foi pensado como força política capaz de conciliar os interesses dos grupos que 

patrocinaram o rompimento com os lusitanos, embora tal argumento não seja muito bem 

assim, visto que, caso Portugal não quisesse destruir o pacto joanino de elevação do Brasil à 

condição de Reino Unido com Portugal e Algarves, as oligarquias brasileiras talvez não 

rompessem os laços naquelas condições e naquele momento.250 Por outro lado, é bom destacar 

que o liberalismo no Brasil também tem uma variante portuguesa em razão dos filhos das 

“elites” brasileiras terem estudado por muitas gerações em Paris e Coimbra, sobretudo no que, 

de alguma forma, forjou as cabeças brasileiras simpáticas ao liberalismo. Destaca-se, nesse 

caso, Silvestre Pinheiro Ferreira por conta do seu ecletismo que mistura empirismo, 

aristotelismo, filosofia moderna etc. 

Silvestre Pinheiro Ferreira talvez seja, dos grandes pensadores portugueses do século 

XIX,  o de maior destaque no plano filosófico e político a influenciar gerações de estudiosos 

brasileiros quanto às ideias liberais e constitucionalistas. Ferreira tem uma grande obra 

filosófica dividida em diversas fases em razão de sua longa vida dedicada às investigações dos 
                                                 
249 “ ’Este não será, entretanto, o Liberalismo que a historiografia leva em conta. Há outro Liberalismo, com 
diversa fonte, que bem merece figurar entre aspas, havido como peculiar, específico do Brasil Que é este 
Liberalismo, havido por específico no seu significado, que se expressa no século XIX?’ (COSTA, 1977, p. 110-
1). Este não é o Liberalismo como consciência possível, vinculado à descolonização, o de Cipriano Barata e de 
Caneca. Este Liberalismo é outro e provém de duas fontes, ambas com passagem pelo filtro oficial: a dos 
descolonizadores em compromisso, como Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, que, pretendem, sob o pálio 
monárquico, com o aproveitamento da casa de Bragança, organizar uma transação, mantida a supremacia e a 
precedência do poder real. A outra fonte, a que dirigirá os acontecimentos, a que atuará dentro das práxis, como 
pensamento político, desvinculada da ideologia e da filosofia política, sacrifica os valores liberais em favor da 
manutenção do Estado reformado. Será pela origem de seus executores e pela ênfase da obra neopombalina” 
(FAORO, 1987, p. 48). ** 
**A administração pombalina (1750-1777) marca significativamente a Ilustração (Iluminismo) em Portugal e os 
influxos de um liberalismo com traços conservadores em que se destacam como seguidores, por exemplo, José 
Bonifácio, o patriarca, e mais tarde Getúlio Vargas. Salvo engano, Pombal foi um dos primeiros governantes 
europeus a implantar medidas iluministas no Reino de Portugal como reforma do ensino, inclusive trazendo 
mestres estrangeiros, modernização das forças armadas e das finanças etc.  
250 “Nessa rotação mental das elites, a herança da tradição, os seus personagens, as suas expectativas e sonhos são 
desprezados [...] O começo de uma nova história, imaginado nessa perspectiva, guilhotina a potência democrática 
da tradição ou a possibilidade de democratização da tradição, nos termos do próprio liberalismo. Nesse 
movimento, elimina do seu horizonte e da vida política da jovem nação o sujeito dessa potência democrática 
duramente construída ao longo dos três séculos anteriores: o povo” (BARBOZA, 2010, p. 17).** 
** “As revoluções que se operaram em Portugal e no Rio de Janeiro não tiveram a menor influência sobre os 
habitantes desta zona paulista; mostram-se absolutamente alheios às nossas theorias; a mudança de governo não 
lhes fez mal nem bem, por conseguinte não sentem o menor enthusiasmo. A unica cousa que comprehendcm é 
que o restabelecimento do systema colonial lhes causaria ciamno porque se os portuguczes fossem os unicos 
compradores de seu assucar e café não mais venderiam suas mercadorias tão caro quanto agora o fazem” (SAINT 
HILLAIRE, 1938, v. 126, p. 167). 
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problemas filosóficos, às andanças elucubradoras pela Europa, à atuação política junto ao 

reinado de D. João VI e por ter sido professor de filosofia, tendo lecionado no Brasil entre os 

anos 1810 a 1819 no Real Colégio de São Joaquim e, por conta disso, publicado em 1813, no 

Rio de Janeiro, suas aulas sob o livro Prelecções filosóficas sobre a teórica do discurso e da 

linguagem que guarda, dentre muitos aspectos, a preocupação com a filosofia da linguagem, já 

que traduziu do grego e publicou em 1814 o livro Categorias de Aristóteles, em cotejo com 

outros filósofos.251 

Ferreira tem uma produção teórica diversificada por ter abordado muitos assuntos e, 

dessa volumosa publicação, destacam-se o Manual do cidadão em um governo representativo 

(ou Princípios de direito constitucional, administrativo e das gentes em três volumes) de 

1834; Observações sobre a constituição do império do Brasil, e sobre a carta constitucional 

do Reino de Portugal de 1931; Noções elementares de filosofia geral e aplicada às ciências 

morais e políticas de 1839; Reflexões sobre o método de escrever a história das ciências e 

particularmente a da filosofia, 1844; Dos limites da autoridade dos clássicos em matéria de 

linguagem em 1844; Théogonie, Extrait de l'Encyclopédie Moderne, 1846 etc. 252 

Para Ferreira, o liberalismo era sinônimo de constitucionalismo em razão dele visar à 

organização da monarquia portuguesa na moldura constitucional sob um sistema 

representativo, e “para que fosse liberal o sistema, digno do nome, deveria formar-se sobre 

um núcleo de direitos e garantias individuais, constituindo a organização dos poderes em 

promotores e defensores desses fundamentos, sob a garantia da representação nacional” 

(FAORO, 1987, p. 51). No Manual do cidadão, destaca-se que o mandatário político, mais do 

que representar pessoas, deveria representa ideias e interesses. Destarte, Ferreira destaca-se no 

campo do pensamento liberal moderado, embora na juventude tenha sido perseguido pela 

incriminação falsa de jacobino, no que se exilou em Londres, em 1797, e depois, em 1802, na 

Alemanha, e: 

Prolongou-se até 1810. Acompanhou de perto o movimento idealista pôs-
kantiano, tendo assistido a conferências ou debates com a presença, entre 
outros, de Fichte e Schelling. Suas simpatias, contudo, eram todas para o 

                                                 
251 Segundo Faoro, Vicente Ferrer foi “o sistematizador máximo do Liberalismo português” (1987, p. 31), porém 
não trataremos desse autor do livro Annotações aos elementos de direito natural, porque fugiria dos objetivos 
traçados nesta pesquisa. Portanto, a centralização em Silvestre Ferreira se dá porque sua concepção de 
liberalismo, para Faoro, “se esvazia para se cristalizar em constitucionalismo” (1987, p. 56). 
252 Conferir a vasta obra de Ferreira em https://pt.wikipedia.org/wiki/Silvestre_Pinheiro_Ferreira e o quadro de 
sua obra esquematizado por José Esteves Pereira no livro O essencial sobre Silvestre Pinheiro Pereira. 2008. 
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sistema Wolff-Leibniz253 que, naquela oportunidade, ainda contaria com a 
adesão da maioria das universidades (PAIM, 1998, p. 49). 
 

Na passagem supra, Paim traça perfil filosófico de Ferreira acentuando que ele é um 

estudioso atento aos novos tempos e que se coloca contra o empirismo mitigado,254 por isso 

não hesita em empregar esforços para construir um sistema teórico a partir do aristotelismo, 

filosofia moderna e liberalismo, sem ignorar o retorno a Leibniz por entender que esse filósofo 

alemão promoveu uma síntese entre filosofia, ciência e religião. De outra parte, de olho no 

liberalismo, Ferreira pensa formular um sistema teórico que implique consequências políticas 

no que tange à boa administração pública, por isso “desde Coimbra, adotara o pombalismo, 

sem retrair as reformas ao círculo traçado e inconformado com sua interrupção no reinado 

de D. Maria I [...] Aceita o constitucionalismo, havendo-o como sinônimo de liberalismo” 

(FAORO, 1987, p. 51).  

Em acordo com Faoro, Paim sustenta que “o propósito principal de Ferreira consiste 

sem dúvida em contribuir para que se completem as reformas iniciadas por Pombal” (1987, 

p. 272), interrompidas pelas forças que impediam Portugal entrar na rota do progresso, mas, 

feita a reforma constitucional, promover-se-ia “a liberalização das instituições políticas e, 

desta forma, completando o processo de inserção de Portugal na Época Moderna” (Ibidem). 

E, para Faoro, Ferreira é o padrinho do "novo sistema representativo no Brasil" (1987, p. 51), 

tendo em certa medida influenciado os liberais na montagem do sistema político brasileiro em 

1822. 

                                                 
253 “Segue-se o desenvolvimento que [Leibniz] proporcionou à matemática, considerando-se que sua doutrina 
física chegou a ser uma alternativa à física aristotélica. Graças a isto foi escolhido para presidir a Sociedade de 
Ciências de Berlim. Nesse particular, disputou abertamente a primazia com partidários da física newtoniana. 
Finalmente, formulou os princípios de um novo sistema filosófico que imaginava destinado a alcançar a 
grandiosidade da Escolástica. Devido ao fato de que tais princípios achavam-se dispersos em diversos textos, 
Christian Wolff (1679-1754) – professor de filosofia em Halle desde os começos do século, prestigiado na Corte 
prussiana – assumiu a responsabilidade de dar-lhes feição sistemática. E assim a nova proposta filosófica veio a 
ser conhecida como sistema Wolff-Leibniz, conquistando a adesão das principais universidades alemãs” (PAIM, 
Dicionário das obras básicas da cultura ocidental) http://institutodehumanidades.com.br/dicionario/leibniz.php 
254 “O mestre português que viveu entre nós de 1810 a 1821, regressando a Lisboa na condição de chefe do 
último governo brasileiro de D. João VI, apontou uma parcela eminente da elite – que posteriormente viria a 
assumir os destinos do Brasil em suas mãos – as lacunas do empirismo mitigado, espécie de filosofia oficial 
desde as reformas pombalinas. E instou-a a buscar um novo sistema que tivesse a grandiosidade da Escolástica, 
mas que fosse moderno, valorizasse a experiência e, sobretudo, facultasse a incorporação do liberalismo político. 
Os procedimentos recomendados pelo destacado filósofo não permitiram, entretanto, equacionar o problema da 
liberdade, obrigando seus seguidores a prosseguir na busca, o que os levaria à descoberta do empirismo de Maine 
de Biran (1766/1824) e à formação de uma corrente de filosofia pujante e florescente ao longo de quase meio 
século, a partir da década de quarenta” (PAIM, 1987, p. 15). ** 
** A estada de Ferreira em outros países o ajudaram amadurecer filosoficamente por conta do diálogo. 
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Assim, o liberalismo no Brasil nasce sob o impacto do ecletismo que impregna a 

filosofia em Portugal e cuja preocupação sempre pareceu ser, mesmo com novos avanços no 

pensamento filosófico, um olhar para trás carregando a escolástica medieval nos ombros à 

guisa de síntese filosófica. Não supomos, assim, que a escolástica medieval não deva ser 

estudada e apropriada naquilo que couber nas conquistas filosóficas; não, ao que parece, ela é 

tomada como núcleo central e a ela o pensamento fica submetido, tanto que Ferreira, ao 

retornar a Portugal em 1821, logo depois se exila em França com o objetivo de, livremente, 

dar curso a sua obra.  

Inicialmente o liberalismo brasileiro não foge à exceção porque é importado e, nestas 

paragens, sempre tem um efeito acomodador em prol das oligarquias que comandam o novo 

Estado e, nesse caso, Faoro identifica, no processo de independência do Brasil, em relação à 

transação política e econômica, dois tipos de liberalismo, “o da transação, expresso na 

dissolução da Constituinte de 1823 e na Constituição de 1824, ou o outro, que ficaria 

submerso e irrealizado, quando sua realização era a condição necessária para a superação 

do passado?”(1987, p. 35). Continua Faoro com sua hipótese histórica: 1. “o elemento 

nacional [que] compõe a corrente emancipacionista, larvarmente nativista, preso à crise do 

sistema colonial. Forma um ciclo que se manifesta, com intensidade variável, nos movimentos 

de 1789 - Inconfidência Mineira” até a Revolução Praieira em 1848 (Idem, p. 35); 2. “o 

Liberalismo da Revolução Portuguesa de 1820, o qual, irradiando-se no Brasil pela via da 

Corte, ditará o perfil político da Independência” (Ibidem). Mas como não há um pensamento 

nacional e as oligarquias são regionais e tratam diretamente com a Metrópole, o tipo de 

liberalismo que vinga desse imbróglio será aquele comandado por José Bonifácio até sua 

deposição, pois, a partir daí ele será multifacetado. Não à toa que Bonifácio, depois de 1822, 

começar a perder prestígio.  

Outra escola que influenciou os passos do pensamento liberal no Brasil oitocentista 

foi o chamado liberalismo doutrinário que pontuou em França na primeira metade do século 

XIX até o advento da Revoluções de 1848 ou Primavera dos Povos, que trouxe novamente a 

forma republicana de governo ao centro do poder e, definitivamente, espalhou os ventos do 

liberalismo pela Europa tornando-se vitorioso contra a feudalidade. À frente do liberalismo 

doutrinário, seus líderes representavam o propósito de organizar uma forma de governo 

monárquica sob o sistema representativo tendo em vista os progressos institucionais da 
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Revolução de 1789 ao lado da monarquia constitucional capaz de proporcionar equilíbrio entre 

os poderes do Estado e o fim do sectarismo. Esses liberais, homens de Estado e intelectuais, 

experimentaram suas ideias a partir da Revolução de Julho de 1830 que destronou o rei Carlos 

X da dinastia dos capetos e empossou Luís Filipe I como novo rei, burguês e conservador, deu 

novas dimensões econômicas no seu reinado sem acirramentos liberais. Conforme Ubiratan 

Macedo, no livro Evolução histórica do liberalismo, o liberalismo doutrinário é uma versão 

francesa do liberalismo inglês: 

Embora não se trate de simples cópia ou transplante. Ao contrário, os 
doutrinários franceses elaboraram questões teóricas da maior relevância, que 
não se encontravam no horizonte das preocupações da liderança liberal 
inglesa. Por isto mesmo ocupam, juntamente com Kant, uma posição 
fundamental na evolução histórica do liberalismo. Desde os meados do 
século XIX, este não é apenas a experiência, as instituições e a doutrina 
inglesa, mas esse conjunto acrescido da meditação de Kant e dos 
doutrinários. De modo que o processo de democratização da ideia liberal na 
segunda metade da centúria, de que a Inglaterra é também o arquétipo, já não 
se inspira apenas na atividade teórica local, mas leva em conta a contribuição 
do continente. Na obra de Kant e dos doutrinários é que se encontram os 
argumentos para a crítica do cartismo — expressão inglesa do democratismo 
continental (1987, p. 33).  
 

O liberalismo doutrinário255 teve por teórico inspirador, apesar de não fazer parte dos 

seus quadros, o pensador Benjamin Constant com carreira política e editorial em França, e 

como seu teórico mais importante, o historiador e estadista francês François Guizot. Constant 

destacou-se pela intensa vida parlamentar que acabou refletindo em uma extensa produção 

teórica com publicações nas áreas da filosofia, política, direito, história, religião, teoria 

literária e romances, alcançando reputação editorial com textos como Princípios de política 

(1815) e Cours de politique constitutionnelle em dois tomos (1818). Estes dois trabalhos 

foram a bíblia para as oligarquias emancipacionistas da América Ibérica e, especialmente, da 

oligarquia brasileira, destacando-se como leitor atento o Príncipe Dom Pedro que adotaria, na 

Carta de 1824, a concepção de poder régio (poder moderador) elaborado por Constant (2014, 

p. 37-46). 

                                                 
255 Fazem parte do liberalismo doutrinário, destacadamente, François Guizot, Pierre-Paul Royer-Collard, Victor 
de Brobbllie, Charles de Rêmusat, Hercule de Serre e Camille de Jordan. Guizot destaca-se entre os demais por 
ter sido um teórico que teve como laboratório de suas teorizações sua intensa atividade de homem de Estado.  
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Defensor da ideia de que a liberdade é o motor da vida humana, o êxito glorioso do 

indivíduo contra os detentores ilegítimos do poder, 256 Constant também enfatizou a igualdade 

como um direito que deve ser repartido entre os indivíduos e não pode ser implantado a golpes 

de decretos ou da espada, mas pelo processo histórico, pois as quatro revoluções que 

destruíram a escravidão teocrática, a escravidão civil, a feudal e a nobreza privilegiada são 

movimentos históricos que visam à restauração da igualdade natural, logo “a perfectibilidade 

da espécie humana não é algo diferente da tendência à igualdade, uma tendência que vem do 

fato de que a igualdade, por si só, está em conformidade com a verdade, isto é, com as 

relações das coisas entre si e entre os homens” (CONSTANT, 1995, p. 469).257 Para tanto, 

Constant, defensor da monarquia constitucional, acreditava em sua razoabilidade para 

possibilitar direitos e garantias individuais e, por outro lado, era crítico do democratismo 

rousseauniano ao mesmo tempo que enfatizava, positivamente, a ideia de soberania popular 

(CONSTANT, 2014, p. 29-36). Além disso, foi considerado liberal de esquerda ao aproximar-

se do pensamento liberal-igualitário.258 

Segundo Macedo, as teses básicas do liberalismo doutrinário tinham as impressões 

de Constant ao mesmo tempo que, em relação a ele, os doutrinários se opusessem. Mas 

vejamos as características centrais do liberalismo doutrinário: 1. a Revolução Francesa de 

1789 é um fato histórico que deve ser pensado a partir de suas consequências, por isso a crítica 

tem que ser racional, tirando como lição a ideia de um governo não retrógado, representativo e 

capaz de evitar revoluções desse tipo; 2. o constitucionalismo é elemento necessário à 

organização do Estado e sua soberania não advém da chamada soberania popular, mas do seio 
                                                 
256 “Primeiro perguntem-se, senhores: o que em nossos dias um inglês, um francês, um cidadão dos Estados 
Unidos da América, entendem pela palavra liberdade. É para todos o direito de estar sujeito apenas às leis, de não 
ser preso, nem detido, nem condenado à morte, nem maltratado de forma alguma, pelo efeito da vontade 
arbitrária de uma pessoa. ou de vários indivíduos: cabe a cada um o direito de dizer sua opinião, escolher sua 
indústria e exercê-la, dispor de sua propriedade, abusar dela; ir, vir sem obter permissão e sem dar conta de seus 
motivos ou ações...” (CONSTANT, 2016, p. 6-7). ** 
** “Demandez-vous d’abord, Messieurs, ce que, de nos jours, un Anglais, un Français, un habitant des ÉtatsUnis 
de l’Amérique, entendent par le mot de liberté. C’est pour chacun le droit de n’être soumis qu’aux lois, de ne 
pouvoir être ni arrêté, ni détenu, ni mis à mort, ni maltraité d’aucune manière, par l’effet de la volonté arbitraire 
d’un ou de plusieurs individus : C’est pour chacun le droit de dire son opinion, de choisir son industrie, et de 
l’exercer, de disposer de sa propriété, d’en abuser même; d’aller, de venir sans en obtenir la permission, et sans 
rendre compte de ses motifs ou de ses démarches [...]” (CONSTANT, 2016, p. 6-7). Tradução livre. 
257 “Ces quatre révolutions, la destruction de l'esclavage théocratique, de l'esclavage civil, de la féodalité, de la 
noblesse privilégieé, sont autant de pas vers le rétablissement de l'égalité naturelle. La perfectibilité de l'espèce 
humaine n'est autre chose que la tendence vers l'égalité. Cette tendance vient de ce que l'égalité seule est 
conforme à la vérité, c'est-à-dire aux rapports des choses entre elles et des hommes entre eux" (CONSTANT, 
1995, p. 469-470) Tradução livre e grifos nossos. 
258 Esse liberalismo de esquerda associava-se à ideia de que a igualdade surge e se dará, historicamente.  
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da razão humana; 3. os direitos e liberdades individuais não repousam sobre a razão a priori, 

nascem de circunstâncias históricas e de suas necessidades; 4. a representação política passa 

pelos interesses e correntes de opinião da nação e não é individualizada (nesse caso, a 

constituição é quem legitima a representação, dando-lhe caráter político e definição legal); 5. a 

administração do Estado estaria submetida à Constituição, um pacto celebrado entre o rei e o 

povo por serem forças sociais; 6. as instituições públicas ou de Estado devem ser permanentes 

e profissionais como a Universidade Pública e as Forças Armadas (MACEDO, 1987, p. 41-

43).  

Complementando o quadro dos aspectos mais gerais do liberalismo doutrinário 

traçado acima por Macedo, Vélez Rodrígues, inspirado em François Guizot, destaca outros 

contornos do pensamento dos doutrinários, a saber: 1. foram homens de ação, moderados, que 

defendiam as conquistas da Revolução de 1789 como a liberdade, a democracia e o ideal de 

progresso da sociedade; 2. eram também homens de letras, que tinham a finalidade de 

identificar as raízes históricas da civilização ocidental e, especialmente, da cultura francesa 

com o objetivo de encontrar novas instituições de acordo com as tradições de França; 3. 

filosoficamente os doutrinários eram espiritualistas de matriz eclética; 4. associavam o ideal 

entrelaçamento das dimensões prática e teórica, encarnando tipo especial de ética pública em 

que o intelectual deve alumiar o político, e este fazer pousar na terra aquele; 5. defendiam a 

monarquia constitucional como forma de governo ao lado de um parlamento bicameral (2002, 

p. 8-9).  259 

                                                 
259 Muitas ideias acerca do significado de soberania pululavam nesse período em oposição à de Rousseau que 
afirmava ser a soberania “o exercício da vontade  geral, nunca pode a1ienar-se, e que o soberano, não passando 
de um ser coletivo, só pode ser representado por si mesmo; pode transmitir-se o poder - não, porém, a vontade” 
(1999, p. 33), ou ainda “pela mesma razão por que é inalienável, a soberania é indivisível, visto que a vontade ou 
é geral ou não o é; ou é a do corpo do povo, ou unicamente de uma parte. No primeiro caso, essa vontade 
declarada é um ato de soberania e faz lei; no segundo, não passa de uma vontade particular ou de um ato de 
magistratura; é, quando muito, um decreto” (Idem, p. 34-35). Ora, todos os que não fundavam seu pensamento 
sob o espírito democrático rejeitavam a ideia de que a soberania de um Estado se associasse ao povo como titular 
do poder, por isso legítimo soberano. Rui Barbosa, a despeito do seu pensamento político ter sofrido mudanças 
por conta de sua longevidade física e teórica, associou soberania ao povo como seu titular, mas com um porém, 
desde que estivesse vinculada à instrução, à moralidade, ao direito e à justiça. Vejamos abaixo o que Rui nos diz 
sobre esse problema: ** 
** “Essa espécie de soberania popular, bandeira de heróis e ditadores, é a absorção do indivíduo pelo Estado; é a 
sagração de todas as opressões do número, bruto, ou polido sob as formas de uma tirania imperial: é a antítese da 
nossa [...] A verdadeira soberania do povo, a das democracias livres, é outra [...] ‘A soberania do povo’, diz ele, o 
sábio Littre, ‘não é onipotente, nem onisciente: está submetida às leis que regem o desenvolvimento histórico; 
não valerá senão enquanto com elas  conformar-se, e favorecê-las; não as favorecerá, senão enquanto de dia em 
dia for deixando maior espaço e influencia a essa combinação de saber e moralidade que constitui o nervo do 
adiantamento moderno’ ” (RUI, 1943, p. 281-282). Ou então, “não é a soberania do povo o que salva as 
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Esse conjunto de concepções políticas expressa um contorcionismo teórico que 

substitui os indivíduos reais por seres criados pelas abstrações doutrinárias dos que sustentam 

a monarquia francesa, francamente opostas à participação popular no interior do Estado. Da 

mesma forma, o liberalismo doutrinário teve expressão no pensamento político brasileiro 

porque as cabeças liberais tupiniquins pensavam que governo, parlamento, judiciário não 

fossem instrumentos políticos que materializassem as vontades populares, mas tão somente 

um conjunto de arranjos políticos que repartissem o poder entre os grupos que lutavam por ele.  

Nesse sentido, a política seria o cenário das disputas permitidas entre os grupos políticos 

civilizadamente; isso depois dos vendavais das décadas de 20, 30, pacificadas pela subida de 

D. Pedro II ao trono em 1840. Esse jogo montou o bipartidarismo ao longo do Segundo 

Reinado. 

Tanto Vélez Rodrígues, em Liberalismo francês - a tradição doutrinária e a 

influência no Brasil, quanto Gabriela Ferreira, em Centralização e descentralização no 

império, atentam para o fato de que os intelectuais-estadistas do porte de Visconde de Uruguai 

e Tavares Bastos, por exemplo, são leitores dos liberais doutrinários e também de 

Tocqueville, o que mostra que as raízes do pensamento liberal no Brasil, além da influência 

portuguesa e inglesa, guardam os impactos do pensamento francês, uma vez que o mapa da 

evolução “política contemporânea, na Espanha, em Portugal, na América espanhola ou no 

Brasil, processou-se de forma muito mais parecida à França do século XIX, do que aos 

Estados Unidos ou à Inglaterra. As idas e vindas da nossa política oscilaram entre os 

extremos do mais feroz caudilhismo e do anárquico democratismo” (RODRÍGUES, 2002, p. 

8) haja vista os liberais que trabalharam para organizar o Segundo Reinado “aproximaram-se 

muito mais dos ingentes esforços feitos por Guizot e pelos demais doutrinários para dotar a 

França de instituições que garantissem a frágil planta da democracia, do que das reformas 

racionais efetivadas por Pitt na Inglaterra” (Ibidem).  

Vicente Barreto, no livro Ideologia e política no pensamento de José Bonifácio, por 

sua vez, nos chama atenção para um dado a que já aludimos, mas que agora precisa ser 

detalhado: a formação dos brasileiros que transplantarão para o Brasil o pensamento liberal do 

                                                                                                                                                         
repúblicas [...] A soberania do povo constitui apenas uma força, a grande força moderna, entre as nações 
embebidas na justa aspiração de se regerem por si mesmas. Mas essa força popular há mister dirigida por uma 
alta moralidade social. As eleições mudam os governos, mas não os reformam” (RUI, 1981, p. 36). ** 
** A ideia de soberania de Rui advém de sua democracia ilustrada baseada na moralidade e no bacharelismo.  
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qual Portugal é a matriz central. Barreto pontua que esses estudantes dos anos de 1780 em 

Coimbra serão os primeiros estadistas brasileiros educados e instruídos em um universo de 

valores em que “as ideias liberais seriam absorvidas [...] de forma parcial, fragmentada e 

incompleta [...] com grande ênfase nas ciências físicas e naturais e na insuficiente e 

defeituosa análise do pensamento político da época” (1977, p. 86-87), haja vista os textos de 

autores como Locke, por exemplo, serem censurados e os debates sobre eles também 

desestimulados, isso, segundo Barreto, o arquétipo mental desses bacharéis brasílicos era: 1. 

tinham ótima formação científica que proporcionava visão racional e empírica; 2. concebiam, 

sob contradições, o Estado como agente organizador da sociedade e, por outro lado, o 

indivíduo titular de direitos naturais perante os governantes por ser agente racional capaz de, 

autonomamente, superar adversidades; 3. diferente dos revolucionários franceses, não 

compartilhavam de sentimentos democráticos e igualitários; 4. as questões referentes aos 

problemas sociais, tendo a escravidão por exemplo ideal, eram percebidas como dados da 

natureza e as respostas seriam encontradas na ordem prática; 5. a escravidão era um obstáculo 

ao progresso social e econômico, por isso deveria ser removida com inteligência no devido 

momento por ser, antes de tudo, uma imoralidade; 6. os destinos do Brasil e de Portugal eram 

vistos de forma necessariamente entrelaçados; 7. eram nacionalistas e individualistas; 8. a 

ideia de propriedade desvincula-se da liberdade por causa da escravidão (1977, p. 86-89). 

Esses aspectos destacados por Vicente Barreto são importantes porquanto revelam que as 

contradições entre o pensamento liberal e as peculiaridades da “sociedade brasileira” eram 

extremamente complexas por ainda não existir nação brasileira, mas unidades locais e suas 

multiplicidades culturais. 

 

2.1. Breve histórico da ideia de justo distributivo na Constituição Brasileira de 1824 

A história constitucional de um justo distributivo à guisa de justo político-econômico 

no Brasil somente teve início a partir da Constituição de 1934 como marco decisório 260 não 

                                                 
260 As influências sobre a Constituição de 1934 foram as constituições mexicana de 1917, Weimar de 1919 e a 
espanhola de 1931, não olvidando o impacto da revolução russa de 1917. A Carta de 1934, sob outro contexto 
histórico, expressou as contradições da sociedade brasileira de então e constituiu-se como centro irradiador de 
políticas públicas de inclusão socioeconômica dos trabalhadores. Esses avanços registram, também, a aliança 
política que o governo Vargas costurou nos anos que marcaram o governo provisório de 1930 até a promulgação 
da Constituição de 1934, responsável por incentivar uma sociedade urbana, industrial e burguesa. A Carta de 
1824 marcou o advento do Estado brasileiro cujo fim foi a manutenção do território, as liberdades e garantias 
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obstante leis ordinárias dessa natureza tenham sido editadas esparsamente desde 1822, ano que 

marca a independência política do Brasil. Registramos, assim, que a Constituição de 1824, por 

ter natureza político-jurídico-administrativa, expressara, parcamente, regras e princípios 

quanto ao justo distributivo no marco desta pesquisa, porque fora impactada pelas 

constituições estadunidense de 1787, francesas de 1791-1814 e espanhola de 1812. Além 

destes elementos formais, a Carta de 1824 realizou simbiose entre liberalismo e 

conservadorismo, ao mesmo tempo que demais forças sociais estiveram ausentes em razão da 

frágil representação política.261 

Contudo, acentuamos que o justo distributivo não tem apenas viés político-

econômico.  É importante destacar que, segundo o pensamento de Aristóteles, também possui 

sua natureza político-administrativa à medida que contempla a maior ou menor participação 

dos cidadãos no cenário dos negócios da sociedade, assim o período que compreende a 

constituição imperial, 1824-1889, não contemplou um ambiente de cidadania completa visto 

que aceita a escravidão no art. 6.º inciso I e estabelece limites à cidadania expressa nos artigos 

90 a 95, constituindo uma oligarquia censitária, além da Reforma Saraiva de 1881 ter proibido 

o voto do analfabeto e aumentado o valor da renda um brasileiro ser eleitor .   

Mesmo que tenha adotado instituições jurídico-políticas liberais, a Constituição de 

1824 contemplou a escravidão porque a economia calcava-se basicamente na produção rural 

de larga escala em que o café despontava como produto líder das exportações brasileiras. 

Diga-se de passagem que esta forma de agricultura não mecanizada tomava os pretos 

escravizados como força de trabalho necessária à produção deste e outros bens e, nesse 

sentido, os senhores rurais e os grandes comerciantes dão às cartas no mundo político em meio 

a uma pequena fração de elementos urbanos, religiosos e militares, por isso podemos dizer que 

a independência do Brasil se deu em virtude das insatisfações dos produtores rurais e dos 

grandes comerciantes262 com a metrópole, ao lado de um sentimento nativista avesso ao 

                                                                                                                                                         
individuais; a Carta de 1891 modernizou o Brasil com instituições jurídico-políticas como república, tripartição 
das funções do Estado, federação, presidencialismo, STF etc. 
261 “Uma constituição é sempre a tradução do equilíbrio político de uma sociedade em normas jurídicas 
fundamentais. Ela reflete as condições políticas reinantes, isto é, os interesses da classe que domina e a forma 
pela qual exerce o seu domínio” (PRADO JR., 1988, p. 53).  
262 “E os soberbos senhores de engenhos, os agricultores, os que eram reputados como os que mandavam, que 
eram eles? Que eram os mineradores ao lado dos comerciantes de ouro e diamantes e dos poderosos 
contratadores, espécie de funcionários do Estado patrimonialista? Entre os proprietários de terras, os que não 
fossem também comerciantes, qualidade a última que os aproximava da aristocracia colonial, estamentalizando-
os, sofriam todo o peso do sistema colonial. ‘Grandes fortunas — ao deles tratar, nota Oliveira Lima — não 
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retorno do Brasil ao status de colônia. Aliás, o pensamento conservador brasileiro tem impacto 

sobre o liberalismo tupiniquim pelo fato de ter dirigido todas as reformas brasileiras: 

revoluções por cima263 e conservadora.264  

Salientamos que as instituições políticas liberais são implantadas no Brasil sob o 

crivo conservador dos senhores rurais e grandes comerciantes que detêm o poder econômico e, 

com isso, o controle político. A primeira Constituição brasileira, de 1824, não apresentou 

nenhuma originalidade em relação às demais Constituições da época no que diz respeito à 

problemática social. Muitas décadas ainda transcorreriam, no mundo e no Brasil, até que as 

“elites”, sob pressão das contra-elites ou mesmo das massas, como sugerem alguns 

investigadores, viriam apaziguar conflitos que seriam certamente gerados pelos processos de 

acumulação, segundo outros, se dispusessem a considerar a existência de um problema social 

que incumbisse ao poder político, simbolizado pelo Estado, administrar e resolvê-lo 

(SANTOS, 1979, p. 17). 265 

                                                                                                                                                         
existiam, o que havia eram extensas propriedades, proporcionalmente de escassa remuneração por não ocorrerem, 
com o sistema do monopólio mercantil, oportunidades de especulação. Aliás, as grandes fortunas são por via de 
regra antes industriais e comerciais do que agrícolas, os lucros agrícolas costumam ser moderados, sendo precisas 
circunstâncias excepcionais [...] para certos artigos darem elevados proventos. Os latifúndios coloniais 
apresentavam-se, em larga proporção, baldios e não podiam, nestas condições, assegurar um rendimento sequer 
suficiente e estável. O número dos ricos andava limitado, graças à divisão da propriedade, a não ser pelo 
resultado do próprio trabalho e felicidade ora, com a obrigação do esforço individual, maior ou menor, cessava a 
primeira condição de uma aristocracia do lazer’" - LIMA, 1947, p. 33 (FAORO, 1987, p. 37). 
263“Valendo-se do exército, ele [Luís Bonaparte] pôs fim à tensa situação no dia 2 de dezembro de 1851 e 
assegurou à Europa a tranquilidade interna para agraciá-la, em troca disso, com uma nova era de guerras. O 
período das revoluções vindas de baixo estava por ora concluído; seguiu-se um período de revoluções vindas de 
cima [...] A tranquilidade interna assegurou o pleno desenvolvimento do novo crescimento industrial, a 
necessidade de ocupar o exército e de atrair a atenção das correntes revolucionárias para o exterior gerou as 
guerras, mediante as quais Bonaparte, pretextando fazer valer o “princípio da nacionalidade”, tentou anexar 
territórios à França. O seu êmulo Bismarck adotou a mesma política para a Prússia; desferiu o seu golpe de 
Estado, a sua revolução a partir de cima, em 1866, contra a Liga Alemã e a Áustria e não menos contra a 
Câmara Prussiana.  (ENGELS, 2012, p. 17 e 18).  
264 Segundo Barrington Moore em As origens sociais da ditadura e da democracia, houve no processo histórico 
três grandes blocos de revoluções, a saber: 1. a democrático-burguesa em que figuram a título de exemplo a 
Revolução Puritana de 1840-1688 em Inglaterra, a Independência e Guerra Civil Americanas 1775-1861 e a 
Revolução Francesa de 1789-1799; 2. a via conservadora ou autoritária vinda de cima como o caso da Alemanha 
com sua unificação em 1861; 3. a comunista em 1917 com a Rússia (1967, p. 14-15)..   
265 “Em 1834, o Ato Adicional enxertou entre o Fisco Municipal e o Fisco do Rei – já agora o Fisco Nacional 
Brasileiro – uma nova competência, que podia criar impostos, contanto que não invadisse o campo de 
competência dos impostos gerais, isto é, nacionais. Mas, tendo o Ato Adicional criado uma nova competência 
fiscal, não dizia quais eram os impostos municipais e nacionais. Uma Lei no 99, de 1835, apartou os impostos 
nacionais – eram uns oitenta –, novos e velhos impostos sobre faróis, sisas, meias-sisas, pau-brasil, tonelagem e 
“impostos das lojas”, isto é, imposto de indústria e profissão, etc. Desde essa época começou uma luta lavrada 
entre as províncias e o fisco nacional, entre as províncias e o fisco municipal, ensejando impostos interlocais de 
duvidosa constitucionalidade” (BALEEIRO, 2012, p. 42).  
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Conforme Guilherme dos Santos, no livro Cidadania e justiça, a Carta de 1824, 

enquanto pacto político-social, expressou a aliança econômica entre grandes comerciantes e 

produtores rurais que cercearam a participação de muitos em prol de poucos, instituindo um 

sistema monárquico constitucional oligárquico e envernizado por um liberalismo que fincou 

instituições jurídico-políticas voltadas à proteção desses grupos dominantes sem expandir para 

o conjunto social os mesmos direitos. A Constituição de 1824, porquanto um idealismo 

liberal, mescla-se ao absolutismo na figura do poder moderador, por exemplo,266 que 

contaminou as relações entre legislativo, executivo e judiciário (artigos 9, 10, 98 e 99), além 

de não ter contemplado o justo distributivo de natureza política ao impedir os muitos de 

participarem do jogo político (artigos 75, 90, 92, 94 etc.) e de ordem econômica para todos, no 

que expressou, de alguma forma, o espírito do tempo devido às lutas operárias serem 

específicas das sociedades industrializadas, ao passo que o Brasil imperial era rural com 

algumas ilhas urbanas, embora Carlos Lessa conteste esse ponto de vista em prol de um Brasil 

que se urbanizava (2000).  

O Título 8º Das Disposições Gerais, e Garantias dos Direitos Civis, e Políticos dos 

Cidadãos Brasileiros compreende os artigos 173 a 179 em que este último é a primeira Carta 

de Direitos do Brasil com trinta e cinco incisos, inaugurando a inteligente constitucionalização 

dos direitos políticos, sociais e, parcamente, os econômicos, portanto, o núcleo do nosso 

interesse porque nele reza o seguinte conteúdo no caput do 179: “A inviolabilidade dos 

Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base a liberdade, a 

segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela 

maneira seguinte”.  

Os estudiosos destacam que o caput do artigo acima de nossa Carta de Direitos parte 

de bases como liberdade, segurança individual e propriedade, não salvaguardando a vida como 

elemento fulcral que rege as constituições liberais do século XVIII.267 Outro aspecto 

importante, se o liberalismo defende a laicidade do Estado ao afastar-se da Igreja que tem 

competência apenas no plano transcendente-privado, no Império Brasileiro, o inciso V do 

                                                 
266 Segundo Frei Caneca, “o poder moderador da nova invenção maquiavélica é a chave mestra da opressão da 
nação brasileira e o garrote mais forte da liberdade dos povos” (CANECA, p. 2001, 561).  
267 “O art. 179 afirmava que a inviolabilidade dos direitos civis e políticos tinha por base a liberdade, a segurança 
individual e a propriedade. Inspirava-se para isso no art. 2º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 
de 1789. Porém, diferente da Declaração francesa, não fez menção a um quarto direito natural: o direito de 
resistência à opressão” (GROFF, 2008, p. 107). 
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artigo 179 dispõe que “Ninguem póde ser perseguido por motivo de Religião, uma vez que 

respeite a do Estado, e não offenda a Moral Publica” , ou, ainda, no artigo 95, “Todos os que 

podem ser Eleitores, são habeis para serem nomeados Deputados. Exceptuam-se: III. Os que 

não professarem a Religião do Estado”, dispositivo em franca oposição ao pensamento liberal 

referente à liberdade de consciência e fé religiosa. Contudo, a Carta 1824 tem tais aspectos 

positivos como: 

Artigo 179: 
XIII. A Lei será igual para todos, quer proteja, quer castigue, e recompensará 
em proporção dos merecimentos de cada um. 
XV. Ninguem será exempto de contribuir para as despezas do Estado em 
proporção dos seus haveres. 
XXIV. Nenhum genero de trabalho, de cultura, industria, ou commercio póde 
ser prohibido, uma vez que não se opponha aos costumes publicos, á 
segurança, e saude dos Cidadãos. 
XXXI. A Constituição tambem garante os soccorros publicos.  
XXXII. A Instrucção primaria, e gratuita a todos os Cidadãos. 
 

Estes incisos do artigo 179 apontam para o justo distributivo econômico-social na 

medida em que demonstram uma preocupação social quanto ao pagamento dos impostos 

serem proporcionais aos ganhos dos contribuintes (XV); o socorro público filantrópico 

(XXXI) e a instrução pública primária aos cidadãos (XXXII)  268, ainda que não fosse 

obrigatória e muito menos disponibilizados os meios por parte do Estado, o que somente 

ocorrerá com a Carta de 1934 em diante ao incluir o maior número de cidadãos. Destacamos a 

abolição da infâmia sobre o indivíduo (XIX), que significa a proibição de torturas, marca de 

ferro sobre o corpo etc., com exceção aos escravizados, vítimas de tais atos tolerados por conta 

do espírito do tempo à época.  

A Carta de 1824 não poderia aventar a hipótese de um artigo que contemplasse o 

direito à resistência, defendido pelos liberais ingleses quando tomaram por inspiração o 

Segundo tratado do governo civil de John Locke, porque esse princípio político era remoto do 

ponto de vista de Pedro I, um Bragança, absolutista, mas de igual temor por parte das classes 

dominantes que sustentaram e viabilizaram a monarquia absolutista de verniz liberal de acordo 

                                                 
268 “Discordamos dessa posição, pois, acreditamos que esse período foi marcado pela grande desigualdade social, 
ausentando-se para a grande maioria da população um mínimo de Justiça, por mais que em seus artigos a 
Constituição expresse alguns aspectos sociais, esses ficaram somente na intenção estatal. Os incisos mais 
importantes do artigo 179 são os que estabelecem e asseguram o direito de propriedade, demonstrando toda a 
vertente individualista, não pressentindo, portanto, o futuro como os excepcionais constitucionalistas ponderam, 
mas, resguardando os interesses da elite dominante” (SILVA , 2011, p. 221-222). 
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com seus interesses. É sempre bom destacar, novamente, que as mudanças no Brasil sempre 

foram conservadoras porque as classes dominantes sempre tiveram medo de rebeliões dos 

pretos escravizados e mais tarde do conjunto dos trabalhadores livres, por isso a trava que 

segurou o progresso no Brasil sempre teve o propósito de perpetuação do poder por parte das 

oligarquias que, por conta do advento da república em 1889, assumiram o total controle 

político que não tinham no império, portanto, cálculo errado de Rui Barbosa no afã de 

implantar uma federação no Brasil, além do presidencialismo contrário às tradições políticas 

tupiniquins.   

 
 

3. O liberalismo no Brasil antes de Rui Barbosa 

Dissemos, nas linhas anteriores, que qualquer escola teórica quando se desloca de sua 

condição geográfica de origem para outras regiões sempre sofre o impacto cultural do novo 

território. Esse fenômeno não se dá somente no mundo das teorias filosóficas ou políticas, mas 

em todas as áreas do fazer humano, e talvez isso seja tão comum que chegamos a nos 

espantarmos com tal realidade. Nesse caso, o liberalismo no Brasil não foi diferente, ainda 

porque os elementos que configuravam o quadro sociopolítico brasileiro em nada se pareciam 

com a Europa pós-experiências das revoluções de 1848 que solidificaram a ascensão da 

burguesia como classe que passa a dispor dos poderes políticos e econômicos, sobretudo com 

o advento da revolução industrial que varre de vez todas as instituições que dominaram a vida 

feudal e, por outro lado, o absolutismo real. Parodiando Marx e Engels no Manifesto 

comunista, o “vapor e a maquinaria revolucionaram a produção industrial. A grande 

indústria moderna suplantou a manufatura; a média burguesia manufatureira cedeu lugar aos 

milionários da indústria, aos chefes de verdadeiros exércitos industriais, aos burgueses 

modernos” (1998, p. 41). Nesse sentido, a burguesia “não pode existir sem revolucionar 

incessantemente os instrumentos de produção, por conseguinte, as relações de produção e 

com isso, todas as relações socais” (Idem, p. 43). Entretanto, no caso brasileiro, o liberalismo 

não encontrou uma burguesia ávida por mudanças, mas sim oligarquias locais ao lado do 

baronato econômico que dizia ao mundo político um sonoro não a qualquer mudança, 

principalmente nas relações de produção porque é esta, em última instância, quem influencia 

os aparelhos jurídico-políticos da sociedade para às ampliações da cidadania.  
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O liberalismo no Brasil, com exceções, não pensou ou mesmo discutiu os reais 

problemas que atormentavam a vida brasileira no século XIX, e, por não resolver esses 

impasses, ajudou a avolumar os problemas no devir histórico, pois, na verdade, os liberais 

brasileiros tinham no pensamento liberal uma moldura em que a tela era pintada com cores 

cedidas pelas oligarquias titulares do mando local, aliadas do governo central no Segundo 

Reinado depois da pacificação nos anos de 1840 em diante. Não é inteligente pensar que a 

“elite” intelectual, influenciada pelo liberalismo, tivesse como reproduzir as ideias de Stuart 

Mill, por exemplo. Mas, por outro lado, também é risível afirmar que tomava o pensamento 

milliano por fundamento e, no campo prático-político, não havia esforço para tomar Mill por 

inspiração. 269 

Outros problemas destacados por Christian Lynch no artigo O conceito de 

liberalismo no Brasil (1710-1810) são elucidativos para mapearmos o problema. Segundo 

Lynch, caso pensemos num conceito de liberalismo brasileiro, temos que levar em 

consideração alguns aspectos como: 1. era proibido até 1808 tipografias no Brasil, o que 

tornou difícil a circulação e leitura de livros e jornais; 2. os filhos das oligarquias, estudantes 

em Coimbra, compreendiam o pensamento liberal pelas lentes dessa Instituição porque, 

diferentemente da Espanha, Portugal impediu que bibliotecas e universidades fossem 

instaladas no Brasil, ficando o saber, neste caso, restrito às poucas escolas mantidas pela 

Igreja; 3. o processo que levou o Brasil à independência começou com a vinda da família real 

ao Brasil em 1808, que viabilizou costurar acordos entre as oligarquias provinciais, lideradas 

por Pedro I, para manter a integridade do território pós 1822,  contrariamente ao processo de 

independência da América Hispânica cuja região acabou por esfacelar-se em pequenas 

repúblicas por conta de conflitos regionais (2007, p. 213). 270 

                                                 
269  “O ecletismo intelectual e o pragmatismo cientificista lastreiam o Iluminismo em Portugal e no Brasil. Era 
sobre esta base que se misturavam influências [estrangeiras]” (NOVAIS-ARRUDA, 1999, p. 17, nota 21). 
270 “O eventual entusiasmo da elite colonial com os ideais de 1789 arrefeceria bastante durante a década seguinte, 
quando perceberam que a apologia da liberdade e da igualdade poderia contagiar os pobres e os próprios 
escravos. O exemplo havia sido dado pela rebelião na ilha francesa de São Domingos, quando os escravos 
rebelados massacraram os colonizadores. Desde que ganhavam potencialmente um cunho racial e social, ideais 
que, para a elite proprietária, significavam fim do jugo metropolitano e liberdade de comércio, poderiam ter outra 
interpretação entre diferentes extratos da população” (LYNCH, 2007, p. 216).** 
** “Não existindo na colônia sequer uma classe comerciante de importância - o grande comércio era monopólio 
da Metrópole -, resultava que a única classe com expressão era a dos grandes senhores agrícolas. Qualquer que 
fosse a forma como se processasse a independência, seria essa classe a que ocuparia o poder, como na verdade 
ocorreu, particularmente a partir de 1831. A grande agricultura tinha consciência clara de que Portugal constituía 
um entreposto oneroso e a voz dominante na época era que a colônia necessitava urgentemente de liberdade de 
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Muitos teóricos luso-brasileiros, e mais tarde as cabeças responsáveis pela engenharia 

do sistema político-representativo brasileiro, inspiraram-se no livro Tratado de direito natural 

de Tomás Antônio Gonzaga, escrito sob censuras postas pelas autoridades católicas271 e os 

efeitos da reforma universitária pombalina que não estimulavam visitar o pensamento de 

autores radicais ao absolutismo. Nesse trabalho, Gonzaga passa em revista muitos teóricos 

importantes, mas prefere os jusnaturalistas de corte conservador aos pares de natureza 

igualitária, assim, se “o direito natural assume em toda a Europa nos séculos XVII e XVIII 

uma função renovadora e revolucionária, em Portugal de fins do século XVIII ele é utilizado 

por Tomás Antônio Gonzaga como elemento de conservação do poder real” (GRINBERG, 

2004, p. XXIII).  

Enquanto muitos jusnaturalistas do norte da Europa esforçavam-se em pensar direito 

natural a partir da natureza racional do ser humano, Gonzaga analisava os textos de Hugo 

Grotius e Samuel Pufendorf à luz das ideias de Johann Heineccius. Gonzaga, no seu tratado, 

acabou por criar e oferecer ferramentas ao pensamento não somente conservador como 

também absolutista com base na religião (GONZAGA, 2004, p. 89-108). Nesse sentido, 

Gonzaga se expressa da seguinte forma: “depois de admitirmos uma igreja ou sociedade 

cristã, não podemos deixar de confessar que há nela precisão de um imperante sumo, a quem 

todos os fiéis reconheçam uma total obediência e sujeição” (Idem, p. 109), e mais adiante 

enfaticamente afirma que, “como na sociedade civil deve haver uma cabeça, que dirija as 

partes dela ao fim da felicidade temporal, assim também na república cristã  há de haver um 

imperante sumo, que dirija as partes dela no fim da felicidade eterna” (Ibidem). Influenciado 

por Aristóteles e com originalidade, Gonzaga acentua que “o homem é um animal 

apetitosíssimo da sua felicidade; logo, há de desejar tudo aquilo, sem o que não pode viver 

feliz. Ele não pode viver feliz sem ser por meio da sociedade com os seus semelhantes” 

(GONZAGA, 2004, p. 28). 

Outro nome importante do liberalismo brasileiro do século XIX que teve influência 

sobre o reinado de D. João VI no Brasil foi o Visconde de Cairu, estudante de Coimbra que se 

tornou publicista de vasta obra, tendo publicado, segundo críticos, o seu livro mais importante, 

                                                                                                                                                         
comércio. O desaparecimento do entreposto lusitano logo se traduziu em baixa de preços nas mercadorias 
importadas, maior abundância de suprimentos, facilidades de crédito mais amplas e outras óbvias vantagens para 
a classe de grandes agricultores” (FURTADO, 2007, p. 144).  
271 Index Librorum Prohibitorum, relação de livros proibidos pela Igreja. 
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Princípios de economia política, inspirado diretamente no pensamento de Adam Smith, em 

1804. Em 1808 terminou a coleção em sete volumes de Princípios de direito mercantil e leis 

de marinha que teve sua primeira edição em Portugal no ano de 1798; Observações sobre a 

franqueza da indústria, e estabelecimentos de fábricas no Brasil, editado no Rio de Janeiro em 

1810, e Estudos do bem comum e economia política de 1919 etc. 272 

Cairu teve participação decisiva no processo de modernização econômica do Brasil 

no período joanino, atuando inclusive no governo de D. Pedro I, além de ter sido seu ardoroso 

defensor na imprensa, onde escreveu muitos artigos em prol do Imperador. Não podemos 

esquecer que Cairu se dedicou aos estudos da história, literatura e direito, notabilizando-se por 

ser um escritor profícuo, sistemático e de rara capacidade analítica. Contudo, se Cairu foi um 

destacado liberal no campo da economia, na política é um conservador ao ter adotado como 

linha teórica o pensamento católico por meio do qual defendeu o direito do príncipe. Portanto, 

Cairu não está sozinho na lista de liberais que mesclam os princípios da defesa da propriedade, 

da liberdade, da representação política com elementos estranhos ao liberalismo. 

Desse período, outro liberal importante para a difusão dos princípios do liberalismo 

no Brasil foi Hipólito José da Costa por meio do seu jornal Correio Brasiliense, editado no 

período de 1808 a 1823 na Inglaterra. Hipólito viajou pelo México e pelos EUA por 

aproximadamente dois anos a serviço de Portugal tendo como finalidade conhecer técnicas 

industriais desses países (1798-1800). Em 1802, viajou com o mesmo propósito para a 

Inglaterra. Interessante salientar que Hipólito viveu com intensidade os anos iniciais da 

federação estadunidense, os efeitos do período napoleônico, as lutas emancipatórias da 

América Ibérica e o desenvolvimento da indústria nas ilhas britânicas, por isso foi um 

observador político privilegiado que de longe enxergou, na independência do Brasil, 

oportunidade de uma emancipação voltada à implantação de medidas político-econômicas a 

serem desenvolvidas no país modernamente. Mas, todo esse esforço teórico e prático não pôde 

ser visto ou realizado porque Hipólito faleceu em 1823 antes de ser empossado na função de 

                                                 
272 “As Nações, como os indivíduos, aspiram à felicidade: mas, em que esta consista e como se alcance, é árduo 
definir. Presentemente se acorda ser ela inseparável da sólida civilização e honesta opulência, que pressupõe o 
devido culto do Eterno Regedor do Mundo, a acertada direção do trabalho social, a sincera comunicação dos 
homens, a mútua prestação dos seus bons ofícios e a franca permuta dos produtos da respectiva terra e indústria. 
Estas vantagens, ciando aos povos carácter, subsistência, luzes, segurança e cómodos da vida, aproximam (senão 
restabelecem) a Humanidade ao competente grau na escala da criação, de que aliás decai no estado selvagem, 
bárbaro e impolido. Quanto estes bens mais se concentram e avançam em qualquer Nação, tanto ai mais se 
apertam os vínculos de subordinação e moralidade...” (LISBOA, p. 1956, p. 75-76). 
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embaixador do Brasil em Londres, honra que o jornalista desconheceu em vida, porquanto 

seria um ato de reconhecimento por parte de Pedro I pelos seus préstimos em favor de um 

Brasil livre. Mas talvez Hipólito se decepcionasse com o que viria. 

Entretanto, por mais que Hipólito tenha ótima formação teórica e larga experiência 

quando viveu e presenciou as inovações institucionais e culturais dos países saxões, exerceu 

de modo difuso influência teórica sobre os liberais do Brasil, não obstante os impactos dos 

vinte e nove volumes do seu jornal em plena circulação na vida política brasileira à época, lido 

pela “elite” brasileira, inclusive pelo rei D. João VI. Por outro lado, Hipólito foi decisivo na 

formação de opiniões políticas, sempre vislumbrando a perspectiva de uma nova civilização 

contagiada pela ideia de progresso e benefícios proporcionados pela indústria e pelas ciências. 

Com certeza, os liberais, talvez Hipólito esteja nesse quadro, desconhecessem a realidade 

brasileira por dentro das redes econômicas que apenas desejavam, não o liberalismo, mas o 

necessário para roer a corda que atrelava o Brasil à Portugal economicamente, visto que 

estruturalmente 1822 não mudou as relações de produção, apenas as envernizou sob um 

liberalismo oligárquico.273     

Muitos políticos com grande influência teórica nos primeiros trinta anos do Brasil 

foram Regente Feijó, Bernardo Pereira de Vasconcellos e Visconde de Uruguai. Mas é 

Vasconcellos o grande líder dos regressistas – futuros conservadores de 1837 -, que fez um 

ajuste de contas com o liberalismo em um discurso épico de sua carreira política:  

Fui liberal;274 então a liberdade era nova no país, estava nas aspirações de 
todos, mas não nas leis, o poder era tudo: fui liberal. Hoje, porém, é diverso o 
aspecto da sociedade: os princípios democráticos tudo ganharam e muito 

                                                 
273 “Para entender a articulação de ideologia liberal com prática escravista é preciso refletir sobre os modos de 
pensar dominantes da classe política brasileira que se impôs nos anos da Independência e trabalhou pela 
consolidação do novo Império entre 1831 e 1860 aproximadamente. O que atuou eficazmente em todo esse 
período de construção do Brasil como Estado autônomo foi um ideário de fundo conservador; no caso, um 
complexo de normas jurídico-políticas capazes de garantir a propriedade fundiária e escrava até o seu limite 
possível [...] Ora, esse liberalismo ativo e desenvolto simplesmente não existiu, enquanto ideologia dominante, 
no período que se segue à Independência e vai até os anos centrais do Segundo Reinado” (BOSI, 1988, p. 4-5). 
274 “Análise semântico-histórica aponta para quatro significados do termo, os quais vêm isolados ou variamente 
combinados: 1) Liberal, para a nossa classe dominante até os meados do século XIX, pôde significar conservador 
das liberdades, conquistadas em 1808, de produzir, vender e comprar. 2) Liberal pôde, então, significar 
conservador da liberdade, alcançada em 1822, de representar-se politicamente; ou, em outros termos, ter o 
direito de eleger e de ser eleito na categoria de cidadão qualificado. 3) Liberal pôde, então, significar conservador 
da liberdade (recebida como instituto colonial e relançada pela expansão agrícola) de submeter o trabalhador 
escravo mediante coação jurídica. 4) Liberal pôde, enfim, significar capaz de adquirir novas terras em regime 
de livre concorrência, alterando assim o estatuto fundiário da Colônia no espírito capitalista da Lei de Terras de 
1850 [...] O liberalismo à inglesa se fazia necessário para que a classe economicamente dominante assumisse o 
seu papel de grupo dirigente. Esse o alcance e limite do nosso liberalismo oligárquico” (BOSI, 1988, p. 8 e 11).  



236 

comprometeram; a sociedade, que então corria risco pelo poder, corre agora 
risco pela desorganização e pela anarquia. Como então quis, quero hoje servi-
la, quero salvá-la; e por isso sou regressista. Não sou trânsfuga, não 
abandono a causa que defendo, no dia dos seus perigos, de sua fraqueza; 
deixo-a no dia em que tão seguro é o seu triunfo que até o sucesso a 
compromete. Quem sabe se, como hoje defendo o país contra a 
desorganização, depois de o haver defendido contra o despotismo e as 
comissões militares, não terei algum dia de dar outra vez a minha voz ao 
apoio e a defesa da liberdade? Os perigos da sociedade variam; o vento das 
tempestades nem sempre é o mesmo: como há de o político, cego e imutável, 
servir no seu país? (SOUSA, 2015, p.191). 275 
 

Vasconcellos, diante da realidade do país naqueles conturbados anos que precederam 

a abdicação do trono em 1831 por Pedro I em favor de seu filho e, seguidamente, os 

conturbados governos regenciais sacudidos pelas rebeliões armadas contra eles, criando uma 

sensação de desgoverno, ao lado dos seus correligionários conservadores com apoio dos 

cafeicultores do Vale do Paraíba, negociantes agro-açucareiros do Nordeste e grandes 

comerciantes, inclusive de escravizados, dão um passo decisivo na fundação do Partido 

Conservador como dissidência do movimento liberal cuja proposta é organizar o Estado para 

gerir os interesses da nação.276 Nesse caso, Alfredo Bosi cita Hermes Lima que vê no 

centralismo político uma expressão da expansão do tráfico negreiro que se intensifica por 

volta de 1835 a 1837 nas regiões produtivas. Sendo assim, Hermes Lima relaciona centralismo 

político, escravidão e interesses econômicos: 

Num Estado centralizado, pelo contrário, a organização do trabalho servil 
defendia-se melhor, não se deixava atacar por partes, procurando sempre 
oferecer ao inimigo uma resistência maciça, unida. Para subsistir como base 
da economia nacional por tão longo tempo, a escravidão precisou apoiar-se 
num regimen de centralização, de cujos postos de comando as influencias, a 
riqueza e os interesses baseados no trabalho servil melhor se colocariam, 
fosse para a defesa, fosse para o ataque (LIMA, 1947, p. XV). 
 

Essa pusilanimidade entre exaltados, liberais e conservadores, talvez expresse da 

melhor forma possível o quadro político-teórico brasileiro por tentar equacionar fatores tão 
                                                 
275 Para, Murilo de Carvalho, o discurso de Vasconcellos, “ninguém até hoje [tem] conseguido provar sua 
autenticidade”, mas é plausível. O que importa são os motivos quanto à criação dos Partidos Conservador e 
Liberal. 
276 “Nessa altura, os cafeicultores almejavam um Estado forte, uma administração coesa e prestante ou, nos seus 
repetidos termos, precisavam manter, a todo custo, a unidade nacional. Foi a bandeira do Regresso. O padre 
Feijó, renunciando ao cargo de Regente em meio a dificuldades extremas, fizera perigar o cumprimento desse 
desígnio, na medida em que supunha ser inevitável a tendência separatista de algumas províncias mais 
turbulentas como Pernambuco e o Rio Grande do Sul. Somando-se a essa atitude de desistência de sua luta, 
outrora tão ferrenha contra as facções locais, teria havido no padre paulista um maior empenho de honrar os 
acordos antitráfico feitos com a Inglaterra e sabotados por uma legião de coniventes” (BOSI, 1998, p. 8-9).  
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díspares entre si, que são liberalismo e escravidão, a não ser como fizeram os ingleses, 

franceses etc. que defenderam a instituição servil para além de suas terras depois da abolição 

da servidão e mediante muitos movimentos revolucionários que sacudiram a Europa por 

liberdade desde o século XVI. Pode parecer que nossa percepção seja infantil, talvez assim nos 

acusariam alguns, quanto à compreensão de que o pensamento liberal não é sinônimo de 

liberdade, exceto para os proprietários individualistas. Todavia, seja como for, o liberalismo 

brasileiro que influenciará Rui Barbosa é tão confuso quanto as ponderações sobre igualdade 

defendidas por ele em um dos seus documentos finais, a Oração aos moços, que analisaremos 

mais adiante.  

Essa confusão recebe uma resposta sintomática por meio do título do livro de Tavares 

Bastos, Cartas do solitário de 1863,277 trabalho que, originalmente, nasce de uma coletânea de 

artigos publicados no jornal Correio Mercantil e logo tona-se expressão de um liberalismo que 

rejeita a escravidão, aceita a federação contra a centralização e incorpora a participação 

popular desde que haja uma reforma institucional de ponta a ponta no país, pois, para Bastos, 

não basta trocar o mando central pelos mandos locais. 

 Embora tenha vivido apenas trinta e seis anos, Bastos nem por isso deixou uma obra 

menos importante frente ao seu grande rival Visconde de Uruguai. Bastos era simpatizante das 

experiências estadunidenses ao mesmo tempo que ouvia atentamente Stuart Mill e Alexis de 

Tocqueville, principalmente com bastante atenção ao pensador francês por conta da vivência 

que teve nos EUA e feito a comparação com a França do ponto de vista político-

administrativo, destacando que os EUA,278 no ato de sua fundação, opta pela descentralização, 

assim como  França pela centralização, por motivos mais históricos que jurídicos. Nesse caso, 

Bastos é um idealista histórico porque, à moda de Tocqueville, toma a história como 

                                                 
277 “As opiniões que professo são esclusivamente minhas. O código das minhas ideas promulgou-o um legislador: 
a óbservação. Alimento-as isento de preoccupações historicas; professo-as sem prevenções políticas. Vosso 
amigo não é um liberal, não é um puritano, não é nada disso, e é tudo isso. E' um homem sem afinidades no 
passado e isolado no presente. E' o solitario. Volvendo os olhos tristes em derredor de si, eIle não vê sinão o 
silencio, e não observa sinão as cutacumbas em que se enterraram as grandes reputações de outr’ora. Não vê 
partidos, porque estes suppoem combate, e o combate um systema de acção” (BASTOS, 1863, 137-138). 
278 É na organisação, multo mais notavel. do PODER EXECUTIVO, que se. reconhece o sello particular da 
democracia americana. O povo é que nomêa o governador dos 37 estados da União, e o seu substituto nos 17 
onde ba este cargo especial: o povo, dizemos, por sufflragio quasi universal, e não a assembléa legislativa, como 
o fõra até o começo deste século [...] Não é só o primeiro depositaria do poder executivo que o povo elege. Os 
chefes dos differentes serviços administrativos [...] são tambem escolhidos pelo suffragio directo (BASTOS, 
1870, p. 46-47).  
** Bastos foi o grande ensaísta liberal antes de Rui, aliás, Rui o toma por modelo e inspiração.  
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metodologia interpretativa da realidade e motor do desenvolvimento das potencias da nação, 

asseverando que a descentralização nos EUA não foi opção jurídica, mas foi política por 

questões histórico-culturais, pois os Estados-membros eram antes da federação em 1787, 

Estados-nação derivados do processo colonial, por isso tanto a federação quanto a 

descentralização foram imposições socioculturais que a política soube muito bem ler e 

organizar juridicamente.       

 Como bom federalista, Bastos é a favor da descentralização administrativa, política e 

judiciária do Estado brasileiro que somente subsistia por conta dos interesses das oligarquias 

que apostavam no Estado unitário e centralizador enquanto forma de defender a escravidão e 

impedir o desenvolvimento econômico industrial, visto que esses senhores de terra tinham 

medo que, em uma federação, o trabalho servil pudesse ser abatido pelas lideranças 

abolicionistas locais. Dessa forma, Bastos era um liberal contrário ao trabalho servil e a favor 

de profundas reformas institucionais que pudessem modernizar o país em todos os escaninhos 

da vida nacional, amplamente refletidos ao logo de sua obra e, especificamente, nos livros 

Cartas do solitário (1863) e Província de 1870, em que expõe seu liberalismo da seguinte 

forma:    

Pedindo inspirações a história do seu paíz, o autor não presume inventar: 
expõe, commenta, recorda. O verdadeiro liberalismo não é, para elle, um 
recemnascido. Não é um accidente dos successos contemporoneos, mas 
gloriosa tradição das nossas lutas políticas [...] A doutrina liberal não é no 
Brazil fantasia momentanea ou estratagema de partido; é a renovação de um 
facto historico. Assim considerada, tem ella um valor que só a obcecação 
póde desconhecer. Como a França voltando-se agora para os principios de 
1789, nós volvemos a um ponto de partida bem distante, o fim do reinado de 
Pedro I; queremos, como então queriam os patriotas da independencia 
democratisar nossas instituições (1870, p. V e 110). 279 
 

Imbuído do espírito romântico que norteia a cabeça dos muitos intelectuais de sua 

geração, Bastos acredita que no Brasil, ao contrário das tradições historicamente construídas 

nos EUA, caberia a reforma do Estado modernizar as instituições e, com isso, a própria 

sociedade marcada pela mácula da escravidão. Por conta disso, Bastos é um liberal que une a 

                                                 
279 “Meu illustre amigo - conservador e liberal, monarchista e democrata, cathóllico e protestante, eu tenho por 
base de todas as minhas convicções a contradicção; não a contradicção mais palavrosa de que intelligivel das 
antinomias de Proudhon, porém a contradicção entre duas ideas que na apparencia repeliem-se, mas na realidade 
completam-se, a contradicção, finalmente, que se resolve na harmonia dos contrastes. Eu declaro francamente 
que não sacrifico á logica das theorias extremas. Guio-me pelos factos, combino os oppostos, encadeio as 
analogias e construo a doctrina. Não tenho um systema preconcebido. Não idolatro o prejuizo” (BASTOS, 1863, 
p. 137). 
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boa relação entre teoria e prática político-jornalística que o deixa atento ao que acontece no 

ocidente e, por essa condição, é influenciado sem olvidar sua condição de brasileiro para quem 

tudo deve ser convertido pelo crivo de nossa história para mudá-la conforme as necessidades 

do progresso. Bastos é um épico do pensamento político brasileiro, concebendo o liberalismo 

como força viva ligada às tradições de luta pela liberdade por ser um valor moral, um valor a 

que tudo almeja e, dessa forma, contagia o espírito de Rui, outro épico por razões diferentes. 

Se ambos são federalistas, a favor da liberdade, da descentralização e do progresso, pensam, 

entretanto, os elementos de forma diferente, pois enquanto Bastos é um pensador historicista, 

Rui é um pensador que parte do direito como centro de suas atividades práticas e intelectuais, 

por isso este é realista comparado aquele, romântico. Vejamos o que diz Calmon:    

Porque, realmente, vai caindo no esquecimento o maior fornecedor de idéias 
que a nossa literatura política conseguiu criar antes da República. Eu ligo, 
vale dizer, desde já a dimensão que dou a Tavares Bastos, aquela alma de 
gigante em corpo de criança, como disse Rui Barbosa, eu ligo a figura de 
Tavares Bastos exatamente à idéia liberal no Brasil depois de 1861. Na 
realidade, ele foi o grande doutrinador, e o homem que melhor aproveitou as 
lições de Tavares Bastos foi exatamente Rui Barbosa. De maneira que 
encontro no Decreto nº1, que criou a República, a República dos Estados 
Unidos do Brasil, o último suspiro da ideologia de Tavares Bastos. A sua 
última respiração, recolhida a um diploma político, é exatamente a criação da 
República, porque Rui Barbosa foi - ele revela várias vezes, mas se obtém 
essa certeza estudando-lhe a obra e a vida - o mais zeloso discípulo da 
ideologia de Tavares Bastos (CALMON, 1978, p. 79).  
 

Tavares Basto não pode ser considerado um precursor de um pensamento liberal no 

ideário político de Rui porque essa ideia é muito estranha para nós do ponto de vista lógico e 

histórico. A concepção de precursoriedade é ilógica porque nenhuma ideia está fora do seu 

tempo, do campus conceitual, e muito menos uma ideia pode antecipar a outra porquanto lhe é 

posterior, pois os tempos históricos têm suas exigências peculiares que fazem com que uma 

ideia nasça e morra ao produzir os efeitos necessários que saem dela. O que existe não é uma 

ideia precursora ou prenunciadora de outra posterior que nem existe, mas ideias que buscam 

inspiração nas ideias anteriores porque, na história das ideias, é observável a influência que a 

ideia β, anterior, pode exercer sobre a ideia α, posterior, e não α que já está em β, 

necessariamente, antes das condições materiais em que ambas foram elaboradas, por isso 

Bastos não fora precursor de Rui porque não pode, mas foi um inspirador do pensador baiano, 

uma espécie de “grande fornecedor de idéias. De fato, ele foi um elaborador extraordinário, 
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e, daí, a repercussão que vai ter no pensamento de Rui, que, muitas vezes, se inspira nas 

‘Cartas do solitário’ e em outras obras de Tavares Bastos” (MENEZES, 1978, 94), melhor 

“encontramos na Constituição de 1891, na doutrina de Rui Barbosa, no espírito 

classicamente republicano a continuidade de Tavares Bastos. Ele foi o grande revolucionário 

utópico, ou o grande idealista teórico do Brasil imperial”  (Idem, p. 86). Pode-se dizer que 

Rui foi um continuador das ideias de Bastos com luz própria e com capacidades diferentes em 

circunstâncias específicas, visto que os humanos fazem história, mas não como desejam e sim 

conforme as condições históricas.    

 

4. As influências teóricas sobre Rui Barbosa 

Elaborar um mapa teórico sobre o pensamento de Rui Barbosa parece-nos uma tarefa 

deveras árdua e muito difícil em virtude da imensa coleção de textos que Rui produziu ao 

longo de sua vida, por conta das inúmeras atividades que exerceu por vocação ou pelas 

imposições das circunstâncias.280 Todavia, esse não é o nosso propósito, pois o que nos anima 

é compreender a ideia de igualdade que Rui advoga e da qual retira a concepção de justo 

distributivo que assola, axiologicamente, o direito brasileiro, nunca como obrigação estatal 

presa a direitos, mas sempre na esfera dos benefícios em razão da pobreza.281 

Também não traçaremos uma biografia do grande jurispolítico por ser esforço para 

além dos limites desta pesquisa, malgrado possamos inserir uma ideia de Rui em um contexto 

                                                 
280 “Obras Completas de Rui Barbosa apresenta a versão digital da coleção, com 137 tomos publicados, dos 
trabalhos de Rui Barbosa em suas diversas áreas de atuação: jurídica, política e jornalística [...] A publicação da 
produção intelectual de seu patrono, organizada na coleção Obras Completas de Rui Barbosa, foi definida no 
Decreto-Lei nº 3.668, em 30 de setembro de 1941.”  
281 É preciso dizer que entre direito e benefício há uma distinção que tem implicações morais com reflexos 
políticos na esfera do direito econômico. O termo ‘benefício’ tem sua origem no latim beneficìum, que significa 
favor ou serviço prestado (FARIA, 1962). Segundo o Dicionário Houaiss o termo benefício tem um grupo de 
doze significados dos quais destacamos: 1. ato ou efeito de fazer o bem, de prestar um serviço a outrem; auxílio, 
favor; 2.graça, privilégio ou provento concedidos a alguém; proveito, vantagem, direito; 8. na previdência social, 
prestação pecuniária a que tem direito pleno o beneficiário, na letra da lei; 9.rubrica: termo jurídico: restrição que 
a lei admite, em certos casos, a fim de favorecer determinadas pessoas com características especiais; 10. rubrica: 
história, termo jurídico, no direito feudal, concessão de terras por parte de um suserano como recompensa ou em 
troca de algumas obrigações do vassalo”. Por outro lado, o termo ‘direito’, também de origem latina, diréctus, 
quer dizer reto, em linha reta, segue regras ou ordens preestabelecidas etc. No Dicionário Houaiss está registrado 
um conjunto de vinte e nove grupos de significados em que destacamos: “12. o que é justo, correto, bom; 13. 
aquilo que é facultado a um indivíduo ou a um grupo de indivíduos por força de leis ou dos costumes; 14. 
prerrogativa legal”. Logo, compreendemos que os direitos político-econômicos se fundam na justiça, e tem por 
contrapartida deveres da sociedade e/ou do Estado. Logo, a ideia de benefício liga-se a um favor, benesse e 
caridade (doação). 
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histórico determinado, para compreender o seu pensamento com clareza. Os elementos 

biográficos sobre um pensador em uma pesquisa pretensamente teórica são sempre bem-

vindos porque alumiam o modo de pensar e em quais condições o pensamento foi afetado ou 

não pelos fatos, problemas e pela realidade. Nesse caso, a biografia é mais um dado crucial.  

A formação educacional de Rui não foi diferente daquela recebida por qualquer filho 

da pequena classe média instruída do seu tempo, visto que Rui fez todo o ensino regular nos 

colégios da Bahia, assistido pelos estímulos de uma mãe instruída com iniciativa para 

negócios e por um pai que, apesar da formação em medicina, era político por vocação.282 Por 

essa influência paterna e de olho na mobilidade social, Rui matriculou-se no Curso de Direito 

da Faculdade do Recife e, mais tarde, transferiu-se para São Paulo, onde graduou-se em 1869. 

O Curso de Direito nas duas Instituições tinha uma peculiaridade que animava os alunos: 

imprensa, literatura e política, formando gerações de intelectuais e estadistas do Segundo 

Reinado a partir dos anos de 1830 como Joaquim Nabuco, Rodrigues Alves, Castro Alves etc. 

Quanto à formação teórica de Rui, esta também não fugiu ao padrão do seu tempo, 

tendo bebido em muitas fontes como ecletismo, espiritualismo cristão, idealismo, naturalismo, 

positivismo etc. e, politicamente, no liberalismo. Rui, como todo pensador, foi ávido leitor e 

constituído um mosaico de elementos intelectuais que povoou seu mundo teórico.  É, portanto, 

muito difícil situar Rui nesta ou naquela escola filosófica por não ter se apegado a nenhuma 

em particular. Sendo assim, resolvemos apresentá-lo por ele mesmo com ajuda de estudiosos 

sobre o perfil do seu pensamento. Nos interessa antes de tudo seu pensamento jurídico-

político: 

Continuou-se a insistir em velho refrão, de que o grande brasileiro era 
temperamento pouco inclinado aos problemas últimos do ser ou da existência 

                                                 
282 “A classe média, tal como nos habituamos a reconhecê-la entre outros povos, oferece características sociais 
que em vão procuraremos em nosso meio. Ali, quase sempre ela se apresenta como a camada estável por 
excelência e conservadora na sociedade. Formam-na os pequenos proprietários rurais, o grupo mais ou menos 
numeroso dos rendeiros, isto é, dos que vivem de pensões e rendimentos fixos, os pequenos industriais e 
comerciantes que exploram negócios individuais ou de família, os empregados de maior categoria, os intelectuais 
e os funcionários. Seu comportamento como classe costuma ser conservador no terreno econômico e radical no 
terreno político, onde se tornou o que poderíamos chamar a "rocha armazenadora" do liberalismo primitivo [...] 
Homem da classe média, êle próprio, vindo de uma estirpe provinciana, dada às profissões liberais, à magistratura 
e à política, e descendendo do ramo que se conservou pobre, enquanto os colaterais se aliavam à aristocracia 
agrária pelo casamento. 4 Rui Barbosa havia de ser um aliado natural dos homens industriosos, de quem se 
esperava o desenvolvimento económico do país e a renovação de sua mentalidade, e para quem desejava ver 
abertas as portas da oportunidade num meio até então congelado pelos privilégios da classe proprietária.” 
(DANTAS, 1960, p. 52 e 55). ** 
** Rui foi um político voltado à classe média em virtude da influência liberal inglesa. 
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[...] Teríamos, assim, o caso singular de um homem extremamente alerta para 
o mundo das ideias e das aspirações humanas, jurisconsulto e homem de 
Estado, diplomata e jornalista, estatuário da palavra verbal ou escrita, 
parlamentar e advogado, sem preocupação maior pela filosofia e, segundo 
alguns, até mesmo distante de suas exigências fundamentais [...] O certo é 
que jamais nos convenceu a tese do alheamento sistemático de Rui dos 
problemas de ordem filosófica (REALE, 1960, p. 843 e 844).  
 

As observações iniciais acima, de Reale, retiradas do seu ensaio a Posição de Rui no 

mundo da filosofia, norteiam nossa investigação quanto à formação teórica de Rui, ajudando-

nos a compreender os limites do seu pensamento ao mesmo tempo que este opera grandes 

voos no universo das abstrações tão comuns ao seu quotidiano prático-intelectual. 

Salientamos, devido às leituras que fizemos dos textos selecionados para esta pesquisa, que a 

obra de Rui tem densidade teórica, apesar de não se ligar a determinada escola filosófica e 

muito menos se pautar por um teórico específico.283 Nesse sentido, tomamos a citação de 

Reale e a transformamos em uma pergunta: como pode um homem em alerta sobre o que 

ocorre no mundo, de tantas leituras e múltiplas atividades intelectuais, então, nunca ter se 

dedicado a leituras de filosofia? Isso nos parece para lá de desarrazoado pelas amplas 

investigações e profundas análises de Rui diante dos problemas que enfrentou. Logo, pensar 

que Rui não teve formação filosófica é um equívoco porque todo grande teórico de qualquer 

área do conhecimento sempre tem necessidade de buscar subsídios na Filosofia, e Rui não 

fugiu à regra, pelo contrário, nos parece que elaborou, enquanto estadista, para muitas áreas da 

vida nacional, complexos programas de reformas repletos de citações de atores e suas obras. 

Citando mais uma vez Reale, dos textos que lemos de Rui, estamos convictos “de ter 

ele vivido as abstrações doutrinárias do liberalismo, integrando-as em uma unidade 

indissolúvel de pensamento e de ação” (Idem, p. 844) justamente porque tal “vivência do 

abstrato em função do agir, teria, de um lado, tornado dispensável uma perquirição de ordem 

puramente teorética e, de outro, criado condições de contraste e conflito perante a realidade 

social” (Ibidem). Portanto, as abstrações feitas por Rui ao longo de sua obra estão a serviço de 

sua ação e não o contrário, o que prova haver nele qualidade pessoal natural aliada ao 

                                                 
283 “A lição de um grande homem não atinge a plenitude da eficácia, senão quando, por um ato de raciocínio, o 
excluímos de nossa subjetividade, para o contemplarmos, na objetividade de sua posição histórica, pensando e 
agindo como pessoa dramática da sociedade em que viveu. [...] que nos pôde legar, o sentido universal, que nele 
pressentíamos, mas não formulávamos. Esse sentido não o encontraremos em Rui Barbosa, enquanto nos 
limitarmos a lhe estudar a ideologia, sem a compreensão das realidades profundas a que serviu, e de que suas 
ideias, como mais tarde sua legenda, foram um instrumento de defesa e de realização.” (DANTAS, 1960, p. 51). 
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exercício que impôs a si mesmo por meio da educação filosófica impressa por leituras, 

reflexões, diálogos e embates travados nas arenas forense, política e jornalística que lhe 

possibilitaram mergulhar em águas profundas sobre os problemas do seu tempo. Rui foi um 

jurista que pensou a política como zona discursiva à realização do direito, posto que se sentiu 

responsável pela construção de um Estado com instituições que garantissem a fruição dos 

direitos e garantias individuais. Como bom liberal e diferente de Aristóteles, a política seria o 

meio de realização do direito e não o direito à materialização da política. Exemplo disso é a 

ideia de que:        

A verdade, nesta época de ciência experimental, está em que a evolução 
sociológica é a modificadora legítima do direito [...] Mas a observação 
histórica e a lei da evolução social estabelecem, pelo contrário, que as 
sociedades, antes de capazes, não se governam a si mesmas; a ciência e os 
fatos evidenciam que da capacidade prática, mais ou menos desenvolvida, 
mais ou menos perfeita, de governarem-se a si mesmas, daí, e só daí lhes 
resulta a possibilidade real e o direito de fazê-lo (BARBOSA, 1943, p. 280-
281).  
 

Na passagem acima, extraída de A reforma eleitoral 1879-1881, Rui esbanja, em 

poucas linhas, na Câmara dos Deputados Gerais, sua formação teórica atenta aos debates 

centrais entre as escolas filosóficas na Europa e destaca a importância das ciências 

experimentais no campo da investigação da verdade, além de colocar no rol das ciências a 

Sociologia, o que evidencia a influência do positivismo,284 ao mesmo tempo em que reconhece 

o fato de o Direito estar na ordem do progresso enquanto dado histórico, ou seja, o direito 

deve realizar-se por conta da evolução, e a Sociologia, ciência social, aponta esse futuro, daí 

afirmar que as sociedades não se autogovernam desligadas dos homens, e o progresso virá por 

obra dos indivíduos que verificam e viabilizam suas condições. E Rui, discípulo de Tavares 

Bastos, crê que o Estado conduziria o desenvolvimento moral e, consequentemente, o social 

                                                 
284 “Esse princípio do progresso social, que Comte enunciou, e é a determinante de todos os deveres, pelo único 
meio de aferição de que a ciência dispõe: o da relação visível das coisas; o da observação real dos fatos; o da 
sucessão natural das causas e efeitos. Eis a base da sociologia; enquanto o direito natural se procura firmar numa 
natureza, que a história não descobre em época nenhuma, em nenhum ajuntamento de criaturas pensantes. Ao 
Direito natural, pois, que é a metafísica, antepomos a Sociologia, ainda não rigorosamente científica, é certo, na 
mor parte dos seus resultados, mas científica nos seus processos [...]” (BARBOSA, 1942, p. 106). ** 
** Geralmente, os jusnaturalistas defendiam haver determinada igualdade entre os indivíduos no estado de 
natureza enquanto a desigualdade no plano social derivaria das justificativas segundo os critérios de surgimento 
da sociedade política. Rui não só era contrário ao estado de natureza como também a qualquer tipo de igualdade, 
pois, para ele, nenhum ser é igual na natureza, vide Oração aos moços (BARBOSA, 1999a, p. 26). O fato é que 
Rui, e de modo geral os liberais, confunde diferença com desigualdade, e parece que, para ele, a desigualdade não 
implica um valor negativo, mas positivo por conta das diferenças naturais entre as pessoas.  
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pela descentralização no resgate das frações não dominadas pela imoralidade (1870, p. 5 e 

398). 

Pretendemos demonstrar que Rui era portador de uma grande informação filosófica 

quando expõe as contradições das escolas filosóficas nos seguintes termos:  

A filosofia subordina o universo a um complicado sistema de leis, em que o 
tiro dos intérpretes a cada passo se desorienta. Mas as contradições pululam 
na face da natureza, como na consciência do homem; e os que governam, os 
que hão de governar sempre o mundo, não são os rigoristas da lógica, mas os 
oportunistas da inconsequência. A arte de transação, a que se reduz toda a 
sabedoria da política e todo o segredo da vida, não vem a ser, afinal, outra 
coisa. (BARBOSA, 1946, p. 174). 
 

No texto acima de Cartas de Inglaterra, em que dedica um capítulo a Thomas 

Carlyle, historiador e ensaísta escocês, Rui critica, a partir de Comte, o espírito filosófico do 

seu tempo, enfatizando que a Filosofia peca por algoritimizar a realidade em unidades 

sistêmicas ou princípios metafísicos por apenas uma visão, e, nesse caso, deixa patente que a 

Filosofia é vital às digressões e abstrações do espírito, porém, a realidade não é redutível ao 

olhar de quem a toma somente pelo império da logicidade. A realidade, pois, para Rui, é um 

complexo de tensões que a sabedoria política, embora não capte tudo, ao menos por meio da 

dialética dos fatos, é capaz de um entendimento que possa ensejar, senão a verdade, pelo 

menos o que é possível em um quadro de divergências, diferenças e interesses dos grupos 

humanos e até de nações. Não que a política seja superior à Filosofia, muito pelo contrário, 

segundo Rui, a dimensão da política está na ordem da melhor organização do Estado a serviço 

da sociedade e dos indivíduos, embora, desgraçadamente, esteja nas mãos dos oportunistas.       

Essa crítica de Rui ao espírito de redução da realidade por parte da Filosofia é 

imprópria porque ele deveria fazer, na verdade, a crítica aos devaneios dos metafísicos e à 

intrepidez das escolas filosóficas recalcitrantes à dialética, ao lado da crítica à teoria do 

conhecimento que procura subordinar os múltiplos fios que compõem a realidade em uma 

única unidade teórica sem levar em consideração as contradições reais. O que Rui repele, com 

razão, não obstante caia em um idealismo em virtude de ter sido refém da Faculdade de 

Direito que, mesmo tendo no seu programa cadeiras destinadas às ciências sociais – delas não 

tira o melhor proveito por conta do formalismo jurídico -, são as obscuridades conceituais que 

não fazem distinções muito claras no que concerne à Filosofia. Essas parcas distinções 

originam-se do espírito anistórico de Rui por ser reticente às leituras de história do Brasil, fato 
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este atestado pelo historiador Pedro Calmon: “é preciso que se diga que Tavares Bastos não 

tinha o espírito histórico, como Rui Barbosa. Na biblioteca de Rui, são raros os livros de 

história brasileira, da qual ele fazia muito pouco caso.285 É curioso, ele vivia mais na 

atmosfera da literatura francesa e americana. Não tinha o sentido histórico” (1978, p. 82). 

Essa falta do olhar histórico impossibilitou a Rui perceber que as escolas filosóficas são 

fenômenos históricos e esse processo não depõe contra a Filosofia em sua perenidade, pelo 

contrário, a torna viva porque as realidades mudam e instigam novas reflexões e, 

consequentemente, novos aparatos conceituais, além de ser impossível por parte de uma escola 

compreender o todo e a totalidade em virtude de serem constituídas por indivíduos sempre 

com limitações reais. Logo, essa constatação não é negativa por ser um quadro da realidade. 

Mas, Rui confessa que:  

Filho de um século devorado pela curiosidade suprema do infinito, duvidei, 
neguei, blasfemei talvez, como ele. Mas esses momentos passaram sempre 
como rápidas tempestades na minha consciência: quando eles se 
afugentavam, o horizonte do mistério eterno me reaparecia como eu o vira no 
coração dos meus pais. Não me acolhi entre as filosofias que fazem da 
ciência a grande negação. Percorri as filosofias; mas nenhuma me saciou: não 
encontrei repouso em nenhuma. Pus a ciência acima de todas as coisas; mas 
não afirmei jamais que a ciência não possa abranger as coisas divinas. Nunca 
encarei a ciência como a sistematização do antagonismo com o espírito. Esse 
incognoscível, que não cabe nos laboratórios, não acreditei jamais que se 
distancie da ciência por incompatibilidades invencíveis, unicamente porque 
esta não sabe os meios de verificá-lo (BARBOSA, 1948, p. 45). Grifos nossos. 

 
Da citação acima, inferimos que Rui navegou em diversos mares filosóficos, assim 

como sobrevoou diversas escolas epistemológicas, mas, segundo ele, não se contentou com 

este ou aquele sistema por conta das contradições derivadas entre razão e fé, o que, para Rui, 

não espelha problemas mais profundos, constituindo-se apenas em aparências simplistas. 

                                                 
285 “Expressão demonstrativa do ‘marginalismo’ intelectual e jurídico de Rui é, na sua enorme biblioteca - de um 
lado, a copiosa abundância de livros estrangeiros, franceses, ingleses, norte-americanos e italianos (os alemães 
são pouco abundantes, embora ele dominasse o alemão e mesmo o falasse); de outro, a relativa insignificância da 
sua ‘brasiliana’. Fora da literatura propriamente jurídica e parlamentar o Brasil lhe interessava pouco como povo,  
isto é, como civilização, como psicologia coletiva, como estrutura [...] Nunca o estudou” (VIANNA, 1999, p. 
370). ** 
** “ A biblioteca que Rui Barbosa organizou ao longo de sua vida, e que foi adquirida pelo governo brasileiro em 
1924, reúne 23 mil títulos, em 37 mil volumes. São livros sobre os mais variados ramos do conhecimento, 
destacando-se as obras jurídicas - pode-se dizer que ele possuía as legislações de todos os países, suas 
constituições, os códigos e as leis civis, comerciais, penais e processuais. Rui colecionava as obras dos maiores 
jurisconsultos dos séculos XIV ao XVII, revistas estrangeiras sobre quase todos os ramos do Direito. Adquiriu 
dicionários jurídicos, além de extensas enciclopédias, gerais e especializadas. Encontram-se na biblioteca as Leis 
do Brasil (1808 a 1923)” etc. http://casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=108&ID_M=101 
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Dessa forma, Rui expressa seu espiritualismo derivado da relação entre religiosidade e ciência, 

fonte inesgotável de reflexões acerca das realidades humana e social, para além das escolas 

filosóficas afeitas à dogmatização, presas a princípios que acabam sequestrando a totalidade 

em meio a um jogo de palavras, formando um  discurso no qual a retórica predomina, e eivada 

de erudição.286 

Por ser filho do século XIX, Rui pensa que na ciência não há escolas por ser o 

conhecimento científico obtido pela experiência sensível como pronunciamento da verdade 

sensível. De nossa parte, cremos que Filosofia e Ciência sejam perspectivas específicas da 

realidade em condições determinadas não pela vontade humana, mas pelo fato de que, no 

estágio em que nos encontramos do desenvolvimento humano, incluindo a época de Rui, não 

temos possibilidades de enxergarmos o todo e a totalidade como se Deus fôssemos. Mas, 

insiste Rui: 

Vejo a ciência que afirma Deus: vejo a ciência que prescinde de Deus; vejo a 
ciência que proscreve a Deus; e, entre o espiritualismo, o agnosticismo, o 
materialismo, muitas vezes se me levanta da razão esta pergunta onde está a 
ciência? A mesma nevoa que a princípio se adensara sobre as inquietações do 
crente, acaba por envolver o orgulho do sábio, A mesma dúvida que nos 
arrastara das tribulações da fé ao exclusivismo científico, pode reconduzir-
nos do radicalismo cientifico a placidez da fé (BARBOSA, 1948, p. 45-46). 
 

À primeira vista, parece que Rui é um espírito contraditório por estar mergulhado no 

ecletismo que marca as entranhas do nosso universo cultural, no entanto, ele é o exemplo 

tupiniquim do atordoado século XIX em que Hegel, a nosso juízo o espírito mais denso dessa 

época, elaborou o conceito de espírito absoluto expresso na relação entre arte, ciência, religião 

revelada e filosofia.287 Por isso, não podemos dizer que Rui represente uma inversão filosófica 

sem conteúdo, visto que o idealismo alemão expressa essa vontade de síntese sobre a 

caminhada do espírito como essência de si que nasce de si mesmo à consciência de si. Mas se 

Rui disse que devorou as escolas filosóficas na busca de ferramentas necessárias de 

observação e intervenção na realidade, nesse sentido instrumentalizou-se por meio da política, 

                                                 
286 “A escola de Comte floresce no Brasil apenas como um grupo de sistemáticos, a nata, se quiserem, de nosso 
filosofismo, mas uma nata que o paladar público não aceita, que os instintos populares repelem, que se isola 
como uma colônia da utopia, que representa, aos olhos da nação, uma milícia pugnaz, exclusivista e intolerante” 
(BARBOSA, 1948, p. 65-66).  
287 “O espírito absoluto é tanto a identidade eternamente essente em si, quanto retornando e retornada a si mesma: 
é a substância una e universal enquanto espiritual o juízo [que a reparte] em si mesma e em um saber, para o qual 
existe como tal. A religião, como em conjunto pode ser designada essa esfera [...] (HEGEL, § 554, p. 399, 1995).  
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ciência auxiliar do Direito, capaz de envolver os espíritos preocupados com o progresso. 

Assim:     

Coisa inteiramente diversa de uma filosofia é a política; sua condição é ser 
prática, ou não ser nada. A política radical aspira à plena e completa fruição 
da liberdade; mas caminha já conquistando sucessivamente as liberdades 
possíveis [...] Em semelhante acepção o radicalismo não assusta; é, pelo 
contrário, um elemento de ordem, um princípio de paz, um ponto permanente 
de apoio ao gênio do progresso moderado contra os empuxões opostos da 
reação retrógrada e das exaltações revolucionárias (BARBOSA, 1943, p. 
157). 
 

Dito no capítulo primeiro deste trabalho, a política é um saber prático destinado ao 

conhecimento do agir do cidadão para além do espontaneísmo irrefletido, pois é da natureza 

do saber prático organizar as sociedades para fins mais altos ou pelo menos alinhavar os 

valores morais válidos da comunidade ao desenvolvimento dos que nela vivem. Acreditamos 

que Rui, e isso é outro objeto de estudo para alhures, procura legitimamente organizar os 

próprios princípios de sua “filosofia” para as tarefas que julga imperioso realizar como 

radicalidade, porquanto todo o seu saber concentra-se no direito público e não nos aspectos 

comuns da dogmática jurídica que conhecia muito bem por ser advogado, jurisconsulto e 

estadista, dando provas de que dominava o direito brasileiro ao ser revisor do Projeto do 

Código Civil de 1916, não obstante esse conhecimento não ter sido registrado em manuais e 

catapultado pela política na organização das instituições do Estado brasileiro. Assim, aferimos 

que Rui era uma força política que não pôde realizar politicamente o que tinha pensado no 

plano ideal, não somente por sua incapacidade em ser um animal ardiloso, mas por ter sido 

derrotado pela república que ajudara a implantar no Brasil, pois a federação e as liberdades 

com as quais sonhara foram presas pelas oligarquias que ele ousou desconhecer, ou porque 

talvez lhe faltasse conhecimento de nossa história. Rui, com seu idealismo federativo, não 

percebeu que ajudava, na república, a ensejar poderes às oligarquias não conhecidos nos 

mesmos moldes da monarquia. 288 

O ensaio de Miguel Reale apresenta, de forma difusa, quatro fontes que constituem o 

núcleo do pensamento ruiano, que o classificamos da seguinte maneira: 1. religioso, Rui é 

                                                 
288 As pesquisas históricas apontam para o fato de que a Constituição de 1824, criou o poder moderador como 
forma de ficar acima das facções oligárquicas com o fim de não submeter o Estado a elas em nome da 
representação. Para muitos estudiosos, o poder moderador, que teve papel fundamental na unidade política e 
territorial do império, nos últimos anos do reinado de D. Pedro II era cogitado, inclusive por ele mesmo, ser 
modificado ou extinto. 
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influenciado pelo espiritualismo cristão,289 que marca sua concepção teológica e moral; 2.  

filosófica, marca a influência do humanismo clássico-ciceroniano alinhado ao naturalismo 

científico; 3. o liberalismo no universo político; 4. o Direito enquanto síntese derivada das 

relações entre moral, política, economia e democracia.290  

Ainda segundo Reale, Cícero foi um filósofo que influenciou Rui quanto ao caráter 

religioso da lei cujo papel necessário consiste em forjar imensos valores no espírito da 

comunidade, tanto que, segundo Reale, Rui em muito se parece com o filósofo romano pelo 

enciclopedismo filosófico, pelo ardor ao direito, o gosto pela palavra escrita em forma de 

oratória dramática e pela política como inspiração missionária (REALE, 1960, p. 847). Outro 

detalhe que não pode ser esquecido é que Cícero foi um espírito eclético e, por conta disso, um 

referencial teórico para o eclético Rui Barbosa. Logo, é possível que Rui seja a melhor síntese 

do Brasil na época que pontuou como gênio da raça por espelhar a escola eclética quando se 

apropriou dos muitos elementos teóricos existentes em cada forma de pensar e saber, seja na 

filosofia, na ciência, na religião, na arte etc. Rui é um “impressionista” devido suas pinceladas 

teóricas serem leves, suaves e de muita luminosidade sem sombras pretas e neutras,291 o que 

faz dele um pensador genuinamente profícuo e ávido por transformar o Brasil em país 

civilizado.  

Assim, no calor de sua vida multidimensional, marcada pelas variações culturais,292 

Rui foi cortado também pelas muitas escolas teóricas em voga na Europa e nos EUA, tanto do 

                                                 
289 “O seu cristianismo sempre foi algo de essencial e profundo, como força condicionadora de suas demais 
convicções, filosóficas, jurídicas e políticas. Bem poucos homens terão vivido tão intensamente no Brasil o 
problema religioso, em contraste e libertação [...] Espiritualismo cristão e humanismo clássico, eis aí duas forças 
conjugadas, que jamais deixariam de agir na formação mental de Rui, representando como que os centros 
polarizadores de sua individualidade [...] De meditação dos Evangelhos e dos clássicos, até à Oração aos moços 
há toda uma trajetória espiritual, que em vão se tentará arredar do mundo da filosofia” (REALE, 1960, p. 845-
847).  
290 “O jurista desenvolveu um conceito normativo de ‘democracia jurídica’, que serviu de referência para sua 
crítica ao establishment republicano e que se compunha fundamentalmente de dois eixos: (1) organização e 
autonomia da sociedade civil e (2) primazia do Poder Judiciário como summa potestas do regime republicano [...] 
A supremacia do Poder Judiciário, muito embora tivesse como paradigma a ‘cultura jurídica’ de matriz anglo-
saxã, em particular o modelo norte-americano, respondia a problemas específicos da organização política e social 
brasileira. Em nosso contexto particular – que, como vimos antes, era caracterizado por fraca organização e 
autonomia da sociedade civil, cooptação do parlamento e da imprensa pelo Executivo, em suma, em que a 
soberania nacional havia sido usurpada pelas oligarquias –, o Judiciário representava, para Rui, o último reduto 
no qual o interesse público e as liberdades civis ainda podiam ser observados” (CINTRA, 2016, p. 203-223). 
291 A luminosa na pintura impressionista tem sombras com cores, com exceção das pretas ou neutras. Também as 
pinceladas não são tão leves, adjetivo usado para pinceladas que não se destacam, como na maneira acadêmica. 
292 “Confiante nas conquistas infinitas do progresso pela ciência e pela técnica, ele pertenceu pelas linhas 
dominantes de seu espírito, mas o foi integrado na vivência de um Brasil ainda mal desperto às aporias da cultura 
ocidental, ainda dominado pelos valores do espiritualismo tradicionalista, que ele Rui recebeu na educação 
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século XIX quanto dos anteriores. Segundo Cyril Lynch (2016, p. 90), no livro Cartas de 

Inglaterra (1896), Rui elencava, com profusão, políticos, analistas e professores anglo-saxões 

como Francis Lieber, William Graham Sumner, James Bryce, Charles Beard, Walter Bagehot 

e outros, demonstrando que estava sincronizado com estudiosos do seu tempo e não somente 

ligado aos clássicos. E dessas leituras, Rui compreende que a política, tal qual o direito, 

precisava ser pensada como uma ciência nos seguintes termos: 

A política não é a ideologia, nem a estética. Não pode ter nem as abstracções 
ideais da metafísica, nem a inflexibilidade rectilínea e absoluta da dialéctica 
dedutiva, nem as combinações simétricas da arte. É, por excelência, entre 
todas, a ciência experimental. Freqüentes vezes, portanto, sucederá que os 
seus resultados actuais figurem de contraditórios ou desconexos, quer porque 
os elementos da indução não sejam suficientes para estabelecer a fórmula 
definitiva da verdade, quer porque entre esses dados superficialmente opostos 
esteja por descobrir ainda a lei de harmonia interior (BARBOSA, 1952, p. 3). 
 

No livro Teoria política (1952),293 Rui enfrenta a difícil perspectiva de pensar política 

não somente como arte de gerir o Estado sob princípios, regras morais, leis e tradições 

(Ibidem), mas também pelo olhar científico, no que retoma Aristóteles e aprofunda no campo 

epistemológico ao pô-la na esfera das ciências experimentais, dando-lhe o status de ciência 

nova, capaz de apontar saídas racionais aos impasses próprios das paixões, do particularismo, 

mesmo às aporias dos elementos [do método indutivo] ainda que não sejam suficientes para 

estabelecer a fórmula definitiva da verdade. E sendo um severo crítico das cristalizações 

filosóficas, Rui entende que a órbita da estética é fechada e não aberta tal qual o plano da arte 

que, apesar das simetrias das formas perfeitas, joga com as experimentações criativas e, sendo 

a política criatividade no campo das relações sociais, Rui assevera que ela é experimental 

porque as instituições, artisticamente, são mutáveis no tempo e no espaço por força da 

temporalidade.   

Essa experimentação nada tem de pusilanimidade ou açodamento porque liga-se tão 

somente à alma da democracia que faculta intervir na realidade, e a citação acima demonstra 

que Rui, apesar de não ser filósofo de ofício, é um pensador jurídico-político que se utiliza das 

                                                                                                                                                         
familiar, no processo do lar baiano, onde seu pai acompanhava, solícito, a leitura da Histoire du Nouveau 
Testament, de Derôme, enquanto a mãe, Maria Adélia, como nos lembrou Luís Viana Filho, meditava sobre as 
páginas das Novas Horas Marianas, sua distração predileta. Jamais se lhe a apagaria do espírito a imagem 
daqueles dias decisivos, mesmo quando viria emprestar o fulgor de sua inteligência à divulgação e defesa das 
teses de O Papa e o Concílio, ou extasiar-se ante as páginas de Comte ou de Renan” (REALE, 1960, p. 845).  
293 Livro com textos de Rui Barbosa organizado por Homero Pires. Vale salientar que de Rui há dois conjuntos de 
textos: os elaborados pelo seu próprio punho e outros também de sua lavra, mas organizados por estudiosos.  
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ferramentas filosóficas para não só agir, mas também refletir por meio da volumosa voz na 

arena política, já que foi um dos melhores tribunos de nossa história. Rui também foi um 

domador do tempo porque dele retirou ideias.294 E suas ideias nasciam do ardente desejo em 

saber de tudo e da necessidade de a prática política ter um norte inteligente, e esses dados são 

comprovados pela grandiosa leitura que fazia dos livros, atestada pela sua biblioteca 

constituída por aproximadamente 37 mil volumes. Disso se conclui que Rui foi potente 

inteligência enciclopédica que, segundo Oliveira Vianna, se descuidou de compreender o 

Brasil não por desdém, mas por princípios metodológicos porque:  

 Este gosto de erudição, que o dominava tão ardentemente, derivava de duas 
causas. Primeiro -- da sua metodologia, escolástica e formalista, que o fazia 
raciocinar sobre os textos legais com a mesma fé dos teólogos sobre a 
verdade dos versículos bíblicos. Segundo -- da necessidade de obter 
ascendência e autoridade intelectual no seu meio, atitude tanto mais 
explicável quanto ele se fazia apóstolo de uma doutrina e de um regime -- 
ambos estrangeiros e desconhecidos das elites parlamentares (VIANNA, 
1999, p. 371). 
 

 A formação de Rui, mesmo que impactada pela extensa leitura que fez, teve lacunas 

pela ausência de leituras regulares e sistemáticas de textos que lhe dessem um conjunto de 

inspiração às abstrações necessárias à compreensão dos problemas humanos em geral, e do 

Brasil em particular, a partir de nossa própria história. Por isso, estamos de acordo com 

Vianna (1999, p. 370) e Lynch (2016, p. 83) de que Rui pecou, ao lado de outros teóricos 

brasileiros, por ter se calcado sobre muitas especulações dos grandes teóricos anglo-saxões, 

tornando-se vítima do enciclopedismo brasileiro que desejava absorver tudo o que vinha de 

outras terras sem ao menos fazer as devidas abstrações para criar, assim, teorias que 

pensassem o Brasil e não o interpretassem, somente.295 Para isso, tomemos uma passagem de 

Rui: 

                                                 
294 “Já que raramente se viram pertencendo à civilização em que se produzia a ‘verdadeira’ teoria, ciência ou 
filosofia, nossos escritores preferiram voar mais baixo do ponto de vista da abstração ou da pretensão teórica. O 
resultado foi um “estilo periférico” de redação e argumentação que contrasta singularmente com aquele, 
‘cosmopolita’ ou ‘universal’, que caracteriza as obras canônicas da teoria política europeia. A primeira 
característica desse estilo periférico do pensamento político brasileiro é o menor grau de generalização e maior 
sentido prático das reflexões políticas. Na periferia, não se cogita que a elaboração intelectual local tenha alcance 
universal. Pensada para impactar de modo mais restrito no tempo e no espaço” (LYNCH, 2016, p. 83). ** 
** Cremos que o termo correto seja abstração, no lugar de generalização.  
295 Por teoria, entendemos um conjunto de conceitos sistematizados advindos da abstração, da especulação e da 
observação sobre fatos e fenômenos naturais e humanos traduzidos em princípios, fórmulas e leis que expliquem 
as causas desses mesmos fatos e fenômenos naturais e humanos. Quanto à interpretação, nosso ponto de vista 
parte da concepção que se opõe à explicação porque interpretar está relacionado à valoração por parte do sujeito 
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A constituição argentina de 1853 criou a nacionalidade admiravelmente 
próspera e soberbamente estruturada, em serenidade e força [...] É que os 
fundadores dessa constituição eram inteligências ilustradas e, ao mesmo 
tempo, corações simples, imunes a toda eiva de espírito de seita [...] Não 
quiseram eles, pois, inventar novos modelos de república, desprezando a 
lição dos grandes modelos existentes, para brilhar em originalidade, 
translumbrando o mundo com espécimes pretensiosos de formas virgens na 
história da idéia republicana.296 Para uma república instituída neste século e 
neste continente […] Os constituintes argentinos viram claramente que o 
padrão normativo estava aqui mesmo, perto de nós, na direção do nosso 
meridiano, sob a Constituição dos Estados Unidos da América do Norte. 
Esses criadores de uma nação, que se poderá dizer obra de sabedoria de sua 
carta constitucional, tiveram por toda livraria os escritos de Alberdi, 
substancialmente imbuídos no espírito dos publicitas anglo-americanos […] 
O resultado é essa constituição de 1853, nada nova, mas, por isso mesmo, 
excelente, moldada na constituição americana de 1787, inspirada nas 
doutrinas de Hamilton, Madison e Jay (1947a, p. 45, 46 e 47). 297 Grifos 
nossos  

O trecho acima de a Queda do império, tomo dois, ilustra quanto Rui foi avesso à 

pretensa originalidade; enquanto muitos no Brasil reclamavam por teorias e modelos políticos 

                                                                                                                                                         
que percebe ou apreende algo; um músico que executa uma partitura musical, por exemplo, ou um ator que 
encena uma peça teatral. Ambos, diante de obras objetivas, as representam por impressões subjetivas. Assim, 
interpretação se configura oposta à explicação devido ao fato de entender que nenhum fenômeno humano ou 
social pode ser explicado porque o ato de explicar refere-se às ciências naturais, isso porque estas só podem dizer 
o que é, ao passo que a interpretação refere ao que pode ser. Nesse sentido, Rui foi mais intérprete do que teórico, 
pois, a nosso juízo, não criou teoria devido não ter apelado às abstrações próprias das teorias assentadas na 
especulação filosófica ** 
** Ler de Christian Edward Cyril Lynch, Por que pensamento e não teoria? A imaginação político-social 
Brasileira - http://www.scielo.br/pdf/dados/v56n4/v56n4a01.pdf.  
296 “[...] Incorre, todavia, no vicio de não nol-a dar tão illimitada quanto a imaginação sem margens dos nossos 
theoristas. Quereriamos uma federação sem plagio, uma federação absolutamente original, nunca experimentada, 
virgem como um sonho de poeta, impeccavel como uma solução matbematica, fechada ao ar livre da realidade, 
que deve anal-a, impregnando-a no ambiente da União, uma federação, em summa, encerada implacavelmente no 
principio da soberania dos Estados presos à forma federativa apenas pelas migalhas deixadas cahir das sobra da 
sua renda na indigencia do Thesouro Nacional. Vêde este abysmo entre a solidez pratica daquelles saxonios, 
educados no governo de si mesmos, que fundavam, a poder de bom senso e liberdade temperada, a maior das 
federações conhecidas na historia, e o descomedimento ela nossa avidez. Hontem, de federação, não tinhamos 
nada. Hoje, não ha federação, que nos baste” (BARBOSA, 1891, p. 19). 
297  “As republicas saxônias, que depunham a sua soberania, trocando-a, sob a nova constituição, por uma 
autonomia limitada, festejaram o facto da União nascente como princípio de uma éra salvadora. Nós, ao revez, 
que passamos da centralização imperial a um regímen de federação uItra-americana, isto é, que passamos da 
negação quase absoluta da autonomia ao gozo da autonomia quasi absoluta, nós vociferamos ainda contra a 
avareza das concessões do projecto, que, offerecendo-nos uma descentralização mais ampla que a dos Estados 
Unidos” (BARBOSA, 1891, p. 18). ** 
** Geralmente Rui acusa os teoristas de reclamarem por originalidade no que se refere às instituições políticas, 
jurídicas, às teorias etc., sempre segundo a ideia de que são metafísicos por inverterem a realidade (parece que ele 
leu A ideologia alemã de Marx e Engels) e, na mesma linha desses teoristas, acredita que o movimento de 1889, 
que derrubou a monarquia, consistiu em uma revolução cujas causas referiam-se à defesa do princípio federativo 
e da libertação do Estado das mãos oligárquicas. Diante disso, cremos que Rui leu a realidade às avessas ao 
pensar que o seu espírito revolucionário era o mesmo que animava as oligarquias locais que apoiaram a 
república; estas, porém, eram, sim, ávidas pela federação para derrubar a ingerência do governo central sobre as 
províncias. 
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próprios, à época, Rui, ao contrário, elogia os argentinos por sua constituição republicana 

inspirada no modelo estadunidense. Não julgaremos a obra de Rui apenas por este texto, mas 

tal passagem é significativa ao desvelar baixa abstração, e faz com que Vianna esteja certo 

quanto ao idealismo de Rui, forjado pelo formalismo jurídico do seu tempo.  

Segundo Vianna, “Rui padecia do mal da filosofia da sua época, que era o de pensar 

sobre generalidades, principalmente sobre esta generalidade, o Povo Soberano” (1999, p. 

373), o que, de certa forma, mascarava a realidade porque se pensava que o povo fosse uma 

pessoa viva e total, quando, na verdade, era uma totalidade de grupos sociais com distinções 

específicas (Ibidem). Dessa forma, Rui pressupunha, segundo Vianna, “que o povo brasileiro, 

que tem o seu modo de ser próprio, podia, desde que se dispusesse realmente a isto, executar 

qualquer regime exótico: o parlamentar, da Inglaterra; o presidencial federativo, dos Estados 

Unidos; a democracia, dos enciclopedistas franceses. Esse formalismo jurídico” (Ibidem).  

Segundo o livro Vocabulário jurídico de Teixeira de Freitas, “formalidades são as 

formas, que as leis determinão para valerem os Actos Jurídicos” (1882, p. 104), sendo que as 

“formulas são modelos para serem escripturadas as differentes espécies de Actos Jurídicos; 

ou séjão dados pelas Leis, pêlos Praxistas e Jurisconsultos” (Ibidem), isto é, a lei expressa o 

conteúdo. Nesse diapasão de Freitas, Norberto Bobbio, no seu livro O positivismo jurídico,  

assevera que, na perspectiva formalista,298 “a definição do direito é dada apenas com base na 

autoridade que põe as normas, e portanto com base num elemento puramente formal” (1995, 

p. 37), assim, “na definição não se faz referência nem ao conteúdo, nem ao fim do direito: 

não se define o direito nem com referência às ações que estão disciplinadas ao conteúdo de 

tal disciplina, nem com referência aos resultados que o direito deseja conseguir” (Idem, p. 

36). 

O formalismo jurídico se pauta, então, pela concepção segundo a qual o direito está 

posto conforme a lei que, de certa forma, consiste em um avanço civilizatório devido ao 

Estado, ao direito e à lei serem confundidos entre si e, no passado, com a figura do governante 
                                                 
298 “Formalismo: Toda doutrina que recorre à forma, em qualquer das significações do termo. No fim do século 
XIV, foram chamados de "formalistas" os partidários da metafísica de Duns Scot, que se opunham aos 
‘terministas’, partidários de Ockham. Foi qualificado de Formalismo o ponto de vista kantiano em ética, por 
recorrer às formas gerais das máximas, sem considerar os fins a que se destinam. Em matemática foi chamado de 
Formalismo. o procedimento que pretende prescindir dos significados dos símbolos matemáticos, especialmente a 
corrente de Hilbert. Também é considerada Formalismo a grande importância atribuída aos procedimentos legais 
ou a certas normas de comportamento nas relações entre os homens” (ABBAGNANO, 1982, p. 472). ** ”Diz-se 
das formas estabelecidas por lei e que devem ser obedecidas na realização dos atos jurídicos” (NEVES, 1987, 
s/n.). 
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nos períodos medieval e do absolutismo monárquico, serem destruídos historicamente pelo 

avanço do liberalismo à medida que a burguesia obtinha mais expressão político-econômica 

em cada formação social europeia, sobretudo em Inglaterra. Mas, somos da opinião de que o 

formalismo de Rui, embora possa ser justificado particularmente, era excessivo e em 

desacordo com seus princípios de federalista, pois Rui, ao contrário de Nabuco, não percebeu 

que, na República, a promessa federalista acabaria em um sistema no qual as oligarquias 

estaduais destruiriam com a mesma facilidade que tinham prometido, como canto do cisne, 

uma res publica aos que apoiassem a derrubada da monarquia no afogadilho dos 

acontecimentos (LYNCH, 2008). 

O formalismo a que Rui se vinculara também se associava ao sentido religioso que 

ele tinha em relação à lei enquanto santidade da organização social, primando pela expressão 

legal como refúgio da liberdade, por isso o formalismo que influenciou Rui o afeta à medida 

que lhe tira um olhar mais profundo do todo e o faz não compreender as partes, visão esta 

confirmada por ele ao buscar uma escola filosófica alienígena que o ajude a entender a 

realidade brasileira. O ecletismo de Rui, sendo assim, é diferente do ecletismo de Cícero 

porque este, ao contrário, buscou apreender os conceitos das escolas filosóficas para aprender 

e erigir um sistema compreensivo para intervir na realidade romana do seu tempo, ao passo 

que aquele abriu mão dessa odisseia para transplantar um norte teórico à guisa de credo do 

agir.  Por isso que Rui, segundo Vianna, faz generalizações filosóficas em vez de abstrações, 

porquanto, caso se valesse destas, poderia ter feito muitas mediações no tocante ao 

pensamento liberal e, segundo nosso juízo, tornar-se um pensador genuíno que poderia ter 

construído uma teoria abrangente. 299 

Mas Rui não tinha tempo para esse propósito, pois se dedicou a conhecer 

sobejamente o universo anglo-saxônico ao mesmo tempo que deixaria para trás a criação de 

uma teoria que compreendesse o Brasil, pois sempre olhou para o país de uma perspectiva de 

fora, muito além das matrizes portuguesa e francesa, bem mais próximas de nossas tradições, 
                                                 
299 “Culturalmente, Rui era um puro inglês, nutrido do espírito de Oxford, de Cambridge ou de Eton. Inteligência 
prodigiosamente receptiva, absorveu tudo que a cultura de sua época lhe oferecia sobre a vida política [...] Estou 
certo de que ele, hoje -- em face das revelações das ciências sociais - não pensaria mais assim. Veria que cada 
povo é uma entidade inconfundível; que cada um tem a sua fórmula sociológica própria, o seu modo de vida 
privativo, que deriva das peculiaridades da sua formação história e social; que, em cada povo, há uma 
subestrutura de modos de ser, que não permitem a sua transformação nos modos de ser de nenhum outro: - e que 
esta irreversibilidade estrutural se verifica principalmente no campo das instituições políticas” (VIANNA, 1999, 
p. 372 e 379-380). ** 
** Acreditamos que Rui deixou escapar a oportunidade de ter sido o inventor do liberalismo brasileiro.  
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conforme Visconde de Uruguai penssava. Mas Rui estava convicto de que as instituições 

liberais inglesas e estadunidenses poderiam ser, pelo povo brasileiro, sem uma pedagogia, 

assimiladas ao sabor do tempo e da repetição como se brasileiras fossem de há muito tempo. 

Nesse caso, Rui abriu mão de ter sido o maior teórico que o Brasil já teve porque ele não 

traduziu sua ambição e seu esforço em uma escola jusfilosófica dos trópicos a influenciar as 

escolas desse mesmo matiz no velho continente. Contudo, poderia ser dito, em favor de Rui, 

que ele “abriu mão desse papel teórico justamente porque não poderia ser esse teórico, pois, 

afinal o fez conforme suas próprias percepções. Além do que, ele desprezava a pretensa 

originalidade”. Muito acertado, contudo, se o fizesse teria evitado erros políticos que cometeu 

e ajudaram o Brasil a dar passos equivocados quanto à ideia de justo distributivo, por 

exemplo. Consoante a essas observações, no seu livro Da monarquia à oligarquia, Lynch faz 

uma síntese inteligente sobre Rui - que gostaríamos nós mesmos de ter elaborado.  Vejamos:  

Estilista do pensamento político, Rui mobilizou sua erudição e oratória para 
criar uma teologia política liberal, cívica e religiosa, destinada a mobilizar as 
massas e denunciar-lhes a hegemonia conservadora e oligárquica da 
República. O preço, porém, foi a impossibilidade lógica de se tornar governo, 
ocasião em que lhe seria cobrada a materialização da impossível república. 
No xadrez político em que se metera – paradoxo supremo de uma vida de 
paradoxos –, Rui estava obrigado a concorrer à presidência, desde que não 
pudesse vencer; de ser anticandidato, e não candidato. Porque perder era 
vencer, e vencer, perder (2014, p. 204-205). 
 

Não nos interessa agora traçar o perfil do Rui político destinado a perder duas 

eleições para presidente da república (1910 e 1919) mesmo sendo disparado melhor candidato 

que os seus dois concorrentes de então; o que importa, neste momento, é pensar na formação 

teórica de Rui e de que forma ela produziu ou condicionou seu descuido do ponto de vista 

filosófico. Na mesma linha do raciocínio acima exposto por Lynch, cremos que Rui foi vítima 

do seu eruditismo e a chaga eclética, como acomodação, que abateu muitos teóricos brasileiros 

do século XIX (VIANNA, 1999, p. 372). Dizemos descuido não porque Rui não leu ou deixou 

de refletir sobre textos filosóficos, mas sim pelas leituras que deixou de realizar que, por sua 

vez, negaram-lhe reflexões genuínas sobre o Brasil como totalidade, visto que, para traçar um 

regimem  político que colocasse o Brasil nos trilhos do progresso civilizatório,300 caberia antes 

                                                 
300 “A ideia de civilização, apropriada pelo liberalismo, assimilava-se à ideia de progresso: o desenvolvimento 
das forças sociais conduziam não à concentração do poder na mão do Estado, mas à fragmentação do poder por 
meio do regime representativo e à conquista das garantias constitucionais que consagrariam o indivíduo como 
centro e fundamento da legitimidade política, ideais ‘que se concretizam na realização de uma sociedade 



255 

perguntar pelo brasileiro e, a partir disso, construir uma antropologia filosófica que partisse do 

concreto (povo brasileiro), passasse por sua antítese, o humano no mundo (abstração), e depois 

voltasse ao concreto compreendido nas variáveis do povo brasileiro sob as  regionalidades.301 

Cremos que o estilista juspolítico cedeu aos encantos das impressões intelectuais em 

vez de travar luta de vida ou morte para edificar uma teoria juspolítica que justificasse todo o 

seu ardor por uma nova época para o Brasil, visto que, também no pensamento liberal, Rui 

escapou de compreendê-lo para fazer traduções do melhor dos ingleses. Quando afirma que 

percorreu “as filosofias; mas nenhuma me saciou: não encontrei repouso em nenhuma”, 

reforça nossa tese de que não queria estudar filosofia para dialogar com as teorias filosóficas 

com o intuito de extrair delas abstrações que o levassem a construir suas abstrações e delas 

criar chaves teóricas para instrumentalizar sua filosofia prática, mas não, Rui desejou uma 

escola filosófica à guisa de uma religião revelada, ou melhor, procurou escolas filosóficas 

como quem busca respostas definitivas na esfera do pensamento mágico-religioso. 

Por outro lado, de certa maneira, Rui criticou o espírito filosófico de sua época 

porque acreditou que suas leituras sobre Aristóteles, Hegel e outros dialéticos emperrassem 

seus movimentos no jornalismo, na advocacia, na política e que fossem suficientes para fazer 

o tipo de comentário abaixo em um discurso contra José Bonifácio, o Moço, no plenário da 

Câmara dos Deputados Gerais, em 1879, por conta do debate sobre a reforma eleitoral:  

Devotíssimo culto parece, às vezes, o do nobre deputado pela metafísica. S. 
ex. diz, por exemplo: “As sociedades são capazes, porque governam-se”; e 
essa cuido ser a base da teoria que faz dos analfabetos eleitores. Mas a 
observação histórica e a lei da evolução social estabelecem, pelo contrário, 
que as sociedades, antes de capazes, não se governam a si mesmas; a ciência 
e os fatos evidenciam que da capacidade prática, mais ou menos 
desenvolvida, mais ou menos perfeita, de governarem-se a si mesmas, daí, e 
só daí lhes resulta a possibilidade real e o direito de fazê-lo. A filosofia de S. 
Excia. inverte, portanto, os termos da realidade (BARBOSA, 1943, p. 281).  
 

No trecho acima, Rui acusa Bonifácio de inverter as determinações da realidade 

quando, de fato, foi ele quem operou tal inversão na medida em que, por exemplo, cai nas 

                                                                                                                                                         
centrada não mais na dimensão da política, mas na da vida civil e do interesse particular, consagrando, 
definitivamente, a impossibilidade da república dos antigos’ ”(CASSIMIRO, 2016, p. 27).**  
** “O termo civilização, ao desembarcar no Brasil, trouxe consigo uma gama de contraconceitos, ocupando o 
campo semântico com ideias dicotômicas com a função de hierarquizar povos ou grupos do ponto de vista 
material ou moral” (VIEIRA-CASSIMIRO, 2019, p. 9). 
301 “Do seu estupendo poder dialético, o maior de que tenho conhecimento e de que não encontro similar em 
qualquer literatura minha conhecida: nem na grega, nem na romana, nem na francesa, nem na inglesa” 
(VIANNA, 1999, p. 381). 
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graças dos conservadores ao defender o Projeto de Lei que impediu a participação do 

analfabeto no pleito eleitoral, como também aumentou, para ser eleitor, o quantum de renda 

anual de cem mil-réis para no mínimo duzentos mil-réis, reduzindo drasticamente o eleitorado 

de 11% da população para menos de 1%. Demonstrou, com isso, que ou era um erudito com 

pouca visão crítico-analítica, ou acreditava no argumento de uma democracia ilustrada, de 

corte moralizado, aristocrático, ou acreditava que diminuiria o número de eleitores dos 

conservadores localizados no interior do Brasil, visto o eleitorado liberal situar-se nos grandes 

centros. 302 

Ao ter invertido a perspectiva de Bonifácio no plano retórico, Rui foi colocado ao 

avesso no plano histórico porque Bonifácio desvelou, ao proferir no Parlamento, que “o 

grande segredo político do projecto que se discute resume-se em uma formula capciosa, 

embora eu renda cultos à sinceridade dos nobres ministros: à eleição indirecta dos intêresses 

geraes pela eleição directa do voto restricto” (BONIFÍCIO, 1879, p. 748). Bonifácio disse 

que a lei também pode piorar as relações sociais quando ignora seus mecanismos no 

desenrolar histórico.  

Geralmente, os homens que vivenciam a política na qualidade de campo de batalha, 

portanto, como ação, acusam seus colegas que a tomam no hemisfério da reflexão, de 

metafísicos, como se dissessem que o teórico está fora de órbita, do tempo, de sintonia em 

relação à história, em descompasso com a realidade socioeconômica. Mas a acusação de 

metafísico pode ser um elogio, configurar significados como profundo ou dialético, por 

exemplo. Nesse caso, Rui, ao acusar Bonifácio de metafísico que inverte os termos da 

                                                 
302 O Decreto nº 3.029 de 9 de janeiro de 1881 ou Lei Saraiva, foi a norma jurídica que reformou o processo 
eleitoral de então, tendo como Redator Final do Projeto de Lei Rui Barbosa por deliberação do Presidente do 
Conselho de Ministros José Antônio Saraiva, que empresta seu nome à referida reforma, indicado pelo senador 
Manuel Pinto de Sousa Dantas, líder dos liberais da Bahia. A discussão acima se refere, no entanto, ao Projeto de 
Lei enviado ao Parlamento em 1879 por iniciativa do Visconde João Lins Vieira Cansansão de Sinimbu, 
Presidente do Conselho de Ministros. O Projeto Sinimbu não obteve êxito porque defendia, com base no artigo 
178 da Carta de 1824, que uma reforma eleitoral somente seria legítima por meio de emenda constitucional no 
tocante à condição do eleitor. O Projeto Cansansão de Sinimbu não teve sucesso porque o Parlamento rejeitara o 
expediente. Para muitos estudiosos, a Reforma Eleitoral de 1881 teve por objetivo cercear o voto do povão, vide 
o aumento da população, a preocupação com os votos vindos do contingente dos libertos mediante abolição da 
escravidão etc. Em 1870, votaram nas 1.157 paróquias pelo Brasil afora, 11% da população (em 1881 a 
população brasileira estima-se em 11 milhões, dos quais 2,5 milhões eram de índios e escravizados), isto é, um 
milhão de eleitores homens com mais de vinte e um anos, enquanto que no pleito de 1881, depois da Reforma 
Saraiva, só se alistaram para votar cerca de 150 mil eleitores, sendo que somente votaram um pouco menos de 
100 mil, ou seja, menos de 1% do eleitores. Nesse sentido, vozes de José Bonifácio e Joaquim Nabuco não foram 
suficientes para mostrar o equívoco de Rui que não via a instituição de uma representatividade oligárquica, tudo o 
quanto ele abominava (SEGATO, 1999).  
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realidade (BARBOSA 1943, p. 281), apenas ridiculariza os argumentos de Bonifácio e 

diminui o seu velho professor e, em uma passagem do seu discurso de 1879, acabou por 

evidenciar que estava fora da história, enquanto ao neto do Patriarca da Independência foi 

dada a vitória histórica. 

O descomunal talento do nobre deputado por São Paulo (o Sr. José 
Bonifácio), cuja ausência deploro, das alturas do seu espírito, amontoou 
contra essa ideia o Ossa e o Pélion. Classificou, subclassificou, silogizou 
aristotelicamente: levou a abstração ideológica a esse grau de rarefação 
hegeliana, em que o pensamento, como que vaporizado, perde-se entre 
longínquas nuvens, Cantou como o cisne da tribuna, que é. Através das 
argúcias catedráticas da sua dialética e das transcendências germânicas das 
suas sínteses - notas desafinadas numa grande sinfonia (Idem, p.238). Grifos 
nossos.  
 

Esta bela passagem do imponente discurso de Rui em 1879 atesta o que já 

disséramos: Rui é um grande mosaico teórico em que estão aglutinados os elementos do 

enciclopedismo intelectual do qual faz magistral uso para impor retórica sob o pretexto de 

argumento,303 e iguala as teorias silogísticas aristotélicas e as abstrações hegelianas a um 

suposto contorcionismo oratório manejado por Bonifácio, acusando-o de teorista para 

justificar suas críticas ao pensamento filosófico pelas lições de Comte. Mas, quando nos 

deparamos com os bustos expostos na galeria dos gigantes do pensamento, lá encontramos 

Aristóteles e Hegel, sem tirar o brilho de Comte, a inspirarem os voos teoréticos do 

pensamento quando Minerva decola deste ao mundo das especulações do qual Rui se 

aproveita para criticar a Filosofia e superestimar a sua própria. Apoiado na perspectiva 

positivista de Émille Littre, mais uma vez, Rui refuta Bonifácio304  ao dizer “que essa espécie 

                                                 
303 “O que realmente contribuiu para que Torres não conseguisse, no seu tempo, uma ascendência comparável à 
que tinha Rui foi precisamente o fato de que, na sua doutrinação e nas suas obras, Torres nunca se apoiava em 
ninguém, nunca citava autores estrangeiros, limitando as suas leituras a uma biblioteca reduzidíssima, que só 
nós, seus amigos de intimidade, conhecíamos, mas que, ainda assim, não aparecia nos seus livros. Rui, que era, 
substancialmente, tão criador e original quanto Torres, tomou, mais conhecedor da psicologia do seu meio, 
outro caminho: -- e procurou na erudição enciclopédica, que nos assombrava a todos, justamente este amparo 
do "autor estrangeiro" (VIANNA, 1999, p. 371). Grifos nossos.  
304 “Os governos representativos, Sr. presidente, vivem pelas maiorias, são governo de opinião; todos os poderes 
são responsaveis perante a soberania da nação [...] Não sustento o suffragio universal, porque antes de tudo o 
voto é um acto da vontade, e a sua base é a independência da pessoa, assim como a fiança do seu regular 
exercicio a soberania da nação [...] Protesto contra a aristocracia eleitoral do projecto [...] Com a exclusão dos 
analphabetos ao lado do censo sem maximo, é impossivel dizer qual a base do projecto: si a riqueza, si o numero, 
ou si a intelligencia” (SILVA, 1880, p. 2, 601 e 603).** 
** Bonifácio não olha a representação política como metafísico, pelo contrário, a toma na perspectiva de um 
liberal preocupado com a pedagogia do voto que educa e amplia a cidadania dos eleitores e assim critica o 
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de soberania popular, bandeira de heróis e ditadores, é a absorção do indivíduo pelo Estado; 

é a sagração de todas as opressões do número, bruto, ou polido sob as formas de uma tirania 

imperial: e a antítese da nossa; e uma das faces do voto dos analfabetos” (Idem, p. 281). 

Dessa forma, Rui afirma que a soberania pensada por Bonifácio é metafísica por inverter os 

termos da realidade e em nada se parece com a soberania liberal, pois, até o presente, o povo 

sempre fora ludibriado em nome de chantagens e demagogias, mas que agora a soberania parte 

de novas considerações pontuadas por Littre: 

É outra a [soberania] que, em linhas escritas ainda este ano, no último livro 
seu, uma dessas cabeças quasi divinas, que assinalam a superioridade 
intelectual deste século, acaba de esboçar assim: "A soberania do povo", diz 
ele, o sábio Littre, "não é onipotente, nem oniciente: está submetida às leis 
que regem o desenvolvimento histórico; não valera senão enquanto com ela 
conformar-se, e favorecê-las; não as favorecerá, senão enquanto de dia em 
dia for deixando maior espaço e influencia a essa combinação de saber e 
moralidade que constitui o nervo do adiantamento moderno”. Ora, Sr. 
presidente, dessa combinação de moralidade e saber o maior inimigo seria, 
sem dúvida nenhuma, o escrutínio analfabeto (Idem, p. 282).  305 
 

O ensaio de Reale, que nos ajuda a refletir sobre o pensamento de Rui, apresenta a 

interpretação de que Rui era “avesso ao positivismo”, ao que nos opomos tendo por base o 

texto acima tirado do seu discurso de 1879. Rui, na contramão da história, invoca Littre para 

afirmar que o ponto de vista a ser defendido não é o da soberania popular enquanto vontade 

dos cidadãos, mas da soberania que envolve moralidade e saber, par de princípios retirados do 

processo do desenvolvimento histórico não como resultado da ação dos indivíduos, mas de um 

sopro, nesse caso, sim, metafísico, como substância do ser. Cremos, data vênia, que Reale está 

equivocado porque Rui pode ter sido avesso aos positivistas brasileiros, mas com Comte teve 

muitos flertes de elogio à sua escola e, no caso da citação acima, deixa claro que toma o 

pensamento de Littre como matiz teórica. Dessa forma, Rui busca na metafísica positivista um 

                                                                                                                                                         
projeto: “pela doutrina do projecto o voto é e não é direito político. Para mim é um direito político, e por isso 
exijo o voto generalisado; votam todos que podem votar, como parte da associação política” (Idem, p. 596).  
305 “Dizia José Estevão em 1840, sobre o projecto da lei do censo eleitoral, (eu me sinto orgulhoso de citar este 
nome em uma camara de liberaes): ‘A soberania popular é um dogma, é para o ser é preciso que o numero seja o 
seu elemento; a soberania popular é numerica; por que razão para se contar o poder de um paiz, se enumeram os 
soldados que o podem defender, os sabios que o podem esclarecer, os commerciantes e industriosos que o podem 
enriquecer? Por que razão v numero é a computação da força de um paiz, e não ha de ser o fundamento da 
computação para o exercício do seu voto eleitoral? [...] Quem expõe a sua vida por elle; quem se sujeita às 
miserias da orphandade; quem derrama o seu sangue pela liberdade; não terão direito de votar?!’ ” (SILVA, 
1879, p. 760). 
** As tradições enquanto escolas escondem personagens importantes e dão voz aos desimportantes.  
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constructo teórico para defenestrar a soberania popular que nunca existiu no Brasil e muito 

menos fora largamente prometida nestas terras e, de outra forma, promete uma soberania 

baseada na moralidade e no saber científico que Comte pressupõe da seguinte maneira: 

Vemos, pelo que precede, que o caráter fundamental da filosofia positiva é 
tomar todos os fenômenos como sujeitos a leis naturais e invariáveis, cuja 
descoberta precisa e cuja redução ao menor número possível constituem o 
objetivo de todos os nossos esforços, considerando como absolutamente 
inacessível e vazia de sentido para nós a investigação das chamadas causas, 
sejam primeiras, sejam finais (COMTE, 1973a, p. 13). 306 
 

Nessa perspectiva, o saber circunscreve-se ao âmbito das ciências naturais à medida 

que impõe seu estatuto epistemológico às ciências humanas e acaba por desconstruir as muitas 

especificidades da ciência enquanto totalidade múltipla, afetando, sobremaneira, o Direito que, 

nesse sentido, deixa de ser ciência e passa a configurar-se como um saber prático não segundo 

o ponto de vista aristotélico, conforme o primeiro capítulo deste trabalho, e sim reduzido ao 

aspecto profissional. Parece que Rui não percebeu isso. Vianna alerta, porém, que, para Rui, 

“o direito era -- para empregar a expressão de Huntington Cairns -- uma tecnologia, e não 

uma ciência social. O que lhe importava era o texto legal e o seu confronto com outros textos 

legais; era a exegese e a doutrina dos outros códigos estrangeiros” (1999, p. 370), ou seja, o 

estudo comparado das legislações sem mediações dadas pelas ciências sociais. 

Em virtude de mencionar as considerações doutrinais de Émile Littré sobre o conceito 

de soberania, Rui, por conta de suas generalizações não afeitas à realidade do Brasil 

oitocentista, exclui o povo do cenário político e opta por uma visão, essa sim, simplista e 

afetada pelo estado febril metafísico em que os sujeitos “de carne e osso” (isso para usar uma 

expressão de Edmund Husserl, 2006) não estão presentes. Ora, se Rui acusa Bonifácio de 

metafísico, o faz por meio de outra metafísica, a do pensamento comteano que, ao debruçar-se 

                                                 
306 “O pensamento político comteano está devidamente associado a sua concepção de ciência em que o objeto é 
pensado a partir de uma ordem ideal-moral. Sua visão de mundo relaciona-se ao universo dado pela física 
clássica em que a ordem reina como fator determinante do movimento, pois sem ordem não há como ter 
progresso. O fim do progresso é a ordem, assim como a natureza da ordem é o progresso. Essa relação resulta na 
ideia de que os elementos sociais devem manter-se nessa correlação lógica porque a política deve ser tomada 
como conhecimento positivo de uma nova filosofia positiva. Nesse caso, o devir histórico materializa-se como 
elemento vital do sistema que é a ordem determinada pela natureza das coisas: o progresso ordenado (TROTTA, 
2016, p. 206).  
** “O núcleo da filosofia de Comte radica na ideia de que a sociedade só pode ser convenientemente 
reorganizada através de uma completa reforma intelectual do homem [...] Enquanto esses pensadores pregavam a 
ação prática imediata. Comte achava que antes disso seria necessário fornecer aos homens novos hábitos de 
pensar de acordo com o estado das ciências de seu tempo” (GIANNOTTI, 1978, p. VII-VIII).  



260 

sobre o processo histórico da humanidade, elabora uma interpretação evolucionista para lá de 

inversão da realidade que inspira a moralidade de Rui, e estranha à política, pois, para Comte, 

“as principais dificuldades sociais não são hoje essencialmente políticas, mas, sobretudo 

morais, de sorte que sua solução possível depende realmente das opiniões e dos costumes, 

muito mais do que das instituições” (1973b, p. 75). Rui deveria saber que o positivismo é um 

adversário político do pensamento liberal e das instituições advindas desse constructo teórico 

e, por isso, podemos considerar que o “ecletismo” de Rui sempre criou confusões para ele por 

conta das contradições resultantes das superposições de ideias não explicadas, edificando 

generalizações ao sabor do sincretismo. 

Esse sincretismo de Rui no campo das ideias filosóficas, que muitos denominam de 

pragmatismo, não se relaciona ao fato dele ter se colocado avesso a uma filiação filosófica 

específica, visto sempre ter se apresentado nas fileiras do liberalismo e aberto a encontrar a 

verdade nos fatos empíricos, o que parece ter causado prejuízo a Rui pelo simples fato de estar 

sempre em combate político e para isso abriu mão de criar conceitos no lugar de erigir dogmas 

como suporte doutrinário de uma teologia política. Nesse sentido, nos valemos do seu célebre 

discurso A questão social, proferido no Teatro Lírico do Rio de Janeiro por conta da campanha 

à presidência da república em 1919. Nesse histórico documento em que Rui dá uma guinada 

de muitos graus sobre seu pensamento político, apesar de progressista e sintonizado com o 

mundo do trabalho, ainda prende-se ao formalismo jurídico à medida que pede uma reforma 

na Carta de 1891 para superar a “democracia oligárquica”, fruto dos arranjos políticos da 

Carta de 1891, e, nesse bojo, mudar para incorporar nela o direito social em relação ao qual a 

Igreja Católica já se antecipara com a publicação da Encíclica Rerum Novarum em 1891 pelo 

Papa Leão XIII.  

O formalismo jurídico de Rui impregna tanto o seu pensamento político que poderia 

ter saído em defesa da reforma econômico-social sem apelar à reforma da Constituição de 

1891 (BARBOSA, 1999, p. 405), mas como ele tinha um apego religioso à Constituição não 

pôde colocar a política na linha de frente e acima do direito para comandar a crise, apelando às 

fórmulas jurídicas como credo mágico na superação de problemas que só foram resolvidos por 

volta dos anos de 1930. É preciso destacar que A questão social de 1919, além de ser uma 

peça literária em virtude do grande literato que Rui foi, também se notabiliza por ser um 

testamento político seu que, de par com Oração aos moços de 1920, apresenta o cerne da 
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filosofia política do tribuno baiano que teremos, mais à frente, oportunidade de abordar com 

vagar. 

Voltemos às fontes constitutivas do pensamento de Rui e estudemos com mais afinco 

a compreensão de ciência dele. Reale destaca que, para o teórico baiano, “todo o futuro de 

nossa espécie, todo o governo das sociedades, toda a prosperidade moral e material das 

nações dependem da ciência, como a vida do homem depende do ar” (BARBOSA, 1942, p. 

36). Logo, a Ciência é o saber por excelência, enquanto a Filosofia se embaralha em 

contradições.    

Filho atento do século XIX, impactado pela criação das novas ciências e pela 

revolução no âmbito delas com repercussão em todos os escaninhos da vida, Rui exalta a 

ciência como a linguagem da maturidade do ser humano na quadra do desenvolvimento 

técnico-científico da Europa, deixando transparecer a influência que o positivismo exerce 

sobre sua compreensão da realidade. E aqui não há nenhuma crítica maledicente a Rui por 

abraçar o positivismo quanto a esse particular, pois o investigador baiano estava impregnado 

pelo espírito do seu tempo,307 e o positivismo é uma escola filosófica que guarda do 

Iluminismo a ideia de progresso como fator positivo, e o papel das ciências consiste 

materializá-lo como também apressá-lo. Nesse caso: 

A ciência é toda observação, toda exatidão, toda verificação experimental. 
Perceber os fenômenos, discernir as relações, comparar as analogias e as 
dessemelhanças, classificar as realidades, e induzir as leis, eis a ciência; eis, 
portanto, o alvo que a educação deve ter em mira. Espertar na inteligência 
nascente as faculdades cujo concurso se requer nesses processos de descobrir 
e assimilar a verdade (Ibidem). 
 

De acordo com notas acima, Rui derrama, sobre o Parecer de 1882 acerca da reforma 

do ensino superior, sua vasta e profunda compreensão de ciência conforme o espírito do seu 

tempo, do mesmo modo que enfatiza o ensino no Brasil estar longe dessa perspectiva, atrelado 

                                                 
307 “A missão da filosofia está em conceber o que é, porque o que é é a razão. No que se refere aos indivíduos, 
cada um é filho do seu tempo; assim também para a filosofia que, no pensamento, pensa o seu tempo. Tão grande 
loucura é imaginar que uma filosofia ultrapassará o mundo contemporâneo como acreditar que um indivíduo 
saltará para fora do seu tempo, transporá Rhodus. Se uma teoria ultrapassar estes limites, se construir um mundo 
tal como entenda dever ser, este mundo existe decerto, mas apenas na opinião, que é um elemento inconsciente 
sempre pronto a adaptar-se a qualquer forma” (HEGEL, 1990, p. XXXVII). ** 
 ** “Essa totalidade temporal é uma essência, o espírito de um povo. Os indivíduos pertencem a ele; cada um é o 
filho de seu povo e, igualmente, um filho de seu tempo – se o seu Estado se encontra em processo de 
desenvolvimento. Ninguém fica atrás do seu tempo e, muito menos, o ultrapassa. Essa essência espiritual – o 
espírito de seu tempo – é sua; ele é um representante dela; é dela que ele surge e é nela que ele se baseia [...] O 
espírito de um povo é um espírito particular e determinado” (HEGEL, 1999, p., 50).  
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à concepção de ensino baseado na memorização em detrimento da compreensão, do raciocínio 

etc., o que torna Rui integrante da Escola Nova ao pensar educação em renovados moldes a 

partir da formação do indivíduo para as tarefas exigidas pelo novo tempo marcado pela 

industrialização. Custa-nos chamar Rui de precursor porque não compartilhamos da ideia de 

que um pensador antecipou conceitos que estão desenvolvidos em outro pensador posterior. 

Na verdade, Rui foi um espírito estudioso e arguto, um criador e divulgador de ideias 

preocupadas em apresentar os instrumentos necessários ao desenvolvimento material e moral 

do seu povo, por isso faz do método científico credo religioso e dele torna-se apóstolo em um 

Brasil deveras atrasado porque “a ciência e o sopro científico não passam por nós” (Ibidem).  

No mesmo texto de 1882, Reforma do ensino secundário e superior, Rui retoma sua 

concepção de ciência e advoga o entendimento de que é essencial à ciência “o não obedecer a 

concepções a priori, duvidar do que não esteja metodicamente averiguado, e só adotar a 

realidade verificada segundo os preceitos rigorosos da lógica experimental” (BARBOSA, 

1942, p. 47) e refutar as deduções arbitrárias oriundas da dialética particularista. Nesse caso, 

Rui enfatiza que o espírito científico está associado ao método científico atrelado aos 

processos rigorosos da observação, catalogação, experimentação e elaboração de leis e 

princípios que expressem o fenômeno de forma matemática por conta da exatidão que a 

ciência contemporânea reclama, do mesmo modo que nega à especulação seu sentido mais 

necessário porquanto nela o espírito pode ser livre por desenvolver formas rigorosas de pensar 

e explicar a realidade sem afogar-se no senso comum das opiniões, sem amparo na lógica e 

muito menos nos fatos. 

A forma peculiar pela qual Rui apreende o espírito científico, e nele está imerso de 

corpo e alma, é o inverso no que tange ao voo da coruja, pois, segundo ele, os rigoristas da 

filosofia não se atêm aos fatos concretos, aos fenômenos sociais e à imperiosidade da lógica da 

experiência científica, logo, o espírito filosófico que Rui critica é o cunhado pelos positivistas 

e por todos os estudiosos que preconizaram o fim da filosofia em proveito das ciências, que 

nasceram dessa morte súbita que um dia obteve sua certidão de batismo na Grécia Antiga. 

Para Rui, a filosofia restringir-se-ia à epistemologia e ao jogo de sínteses sistemáticas das 

ciências sem comprometer o seu papel doravante. Assim, com receio de que o ato de pensar 

ficasse preso aos devaneios, trocou as abstrações necessárias por generalizações rígidas, tanto 

que: 
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Para que a filosofia não destoe deste nome, há de começar por se conhecer a 
si mesma, por confessar a sua falibilidade, por buscar na consignação dos 
próprios erros a autoridade moral precisa para censurar os contrários; há de 
evitar a tentação de erigir em pontífices os seus chefes de escola, e não jurar 
indistintamente na palavra dos seus Aristóteles... Comte (RUI, 1947, p. 
89).308 
 

Nessas linhas, Rui não se apresenta tal qual um crítico no interior da filosofia, mas 

um crítico que pensa do lado de fora da filosofia à medida que preceitua, a essa esfera do 

saber, um programa que, imperiosamente, comece por se conhecer a si mesma, por confessar 

a sua falibilidade, por buscar na consignação dos próprios erros a autoridade moral precisa 

para censurar os contrários. Ora, parece que essas linhas não foram escritas por Rui 

porquanto denotam concepção segundo a qual o pensamento filosófico é diletante e põe-se a 

criticar os que falam por meio do método científico, mas, partindo desse ponto de vista, 

observa-se que Rui, vítima das leituras do positivismo, acaba por criticar, nas escolas 

filosóficas, o mesmo praticado pelo próprio Comte que não cansa de pontuar erros da Filosofia 

quando, de fato, os equívocos estão nas escolas, visto ser próprio do procedimento dialético 

confrontar as ideias e não produzir conceitos a título de saberes revelados e muito afeitos às 

cristalizações.   

A crítica de Rui parece evidenciar que suas leituras sobre Filosofia não foram de tal 

ordem suficientes para perceber que todas as escolas sempre fazem essas críticas umas às 

outras, permanentemente, como se fosse um procedimento. Mas, tendo em vista que Rui é um 

dileto filho do cético século XIX, cremos que para compreender a extensão da crítica de Rui 

ao pensamento filosófico é preciso entrar em contato com as elaborações de Comte, talvez o 

mais ácido crítico da metafísica, para melhor entender o que pensa Rui sobre a Filosofia:  

A filosofia positiva é o verdadeiro estado definitivo da inteligência humana, 
aquele para o qual sempre tendeu progressivamente,309 não deixou de 

                                                 
308 “A verdade qual é, qual é o erro, a respeito de cada governo, a respeito de cada instituição existente? O erro na 
opinião de uns é a verdade na de outros; o erro aos olhos do poder é a verdade aos da oposição; o erro ao ver da 
maioria é a verdade na convicção dos dissidentes. Por ventura é sobre uma teoria céptica que assentamos os 
direitos da liberdade? Não; é sobre uma delimitação de competência real. Quem será neste mundo, o definidor da 
verdade e do erro? O Estado? [...] o Estado não pode ser o árbitro da verdade, o qualificador do erro. Esta 
dignidade pertence, pois à ciência, que não tem organização oficial, cujo processo é a investigação” (BARBOSA, 
1946a, p. 17-20). 
309 “[...] [Wyrouboff] consagrou a esta questão eminentemente prática, compreende-se que o positivismo, longe 
de ser uma seita estéril, ou um catecismo de fórmulas, abstratas, poderia bem alimentar aspirações aos foros de 
uma vasta filosofia da realidade, útil aos homens de governo como aos homens da ciência” (BARBOSA, 1947, p. 
95). 
** O ecletismo de Rui o aprisionou a não pensar a Filosofia filosoficamente, mas cientificamente.  
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precisar, no início e durante uma longa série de séculos, quer como método, 
quer como doutrina provisória, da filosofia teológica; filosofia cujo caráter é 
ser espontânea e, por isso mesmo, a única possível na origem, a única 
também capaz de oferecer a nosso espírito nascente o devido interesse. E 
hoje muito fácil perceber que, para passar da filosofia provisória para a 
filosofia definitiva, o espírito humano necessita naturalmente adotar, como 
filosofia transitória, os métodos e as doutrinas metafísicos (COMTE, 1973a, 
p. 12). 
 

Na visão comteana, da qual Rui colhe subsídios, a real filosofia é aquela que nasce no 

século XIX por conta da maturidade mental e moral dos indivíduos que outrora foram, pelas 

filosofias teológica e metafísica, educados para somente compreenderem meias verdades. Mas 

na florescente época em que brota a filosofia positiva, ao lado dela surgem as ciências pelas 

seguras mãos do método científico enquanto expressão positiva da realidade. Nesse contexto, 

Rui pensa que a Filosofia é algo fechado e tem consigo a imagem de um ser, de preferência 

pessoal, que fala em um todo contra as partes, mas só que o pensamento filosófico é uma 

linguagem em que a razão é utilizada por meio do discurso no confronto das ideias ante o real, 

e, nesse caso, as escolas filosóficas, pelas penas dos seus criadores, disputam a primazia de 

dizer a verdade. Isso pode parecer muito nefasto aos olhos de Rui, todavia é assim que o 

pensamento filosófico nasceu e perdura até hoje por ser um conjunto de procedimentos 

discursivos em que estão em jogo o método lógico-argumentativo, a razão dedutiva e o 

método dialético, cuja responsabilidade consiste em organizar a totalidade em uma articulação 

dos seus componentes. Mas será que Rui critica mesmo a filosofia quanto a todos os seus 

objetos? Ou a julga aplicável a certos objetos? Afinal, não se pode esquecer do surgimento de 

coisas como a ciência sociológica e a ciência política. O fato é que Rui critica o cerne da 

filosofia: a especulação. 

Destaca-se no programa do bacharelado a fórmula em que exprimimos o 
ensino da filosofia: história das idéias, sistemas e escolas [...] O que o 
programa oficial desta disciplina pode indicar, é a história da evolução 
filosófica, a apreciação crítica da influência de cada escola, o conhecimento 
das bases da apologia de cada sistema, a separação entre a parte dessas idéias 
que a verificação experimental tem confirmado e a que pertence ao domínio 
extra-científico da metafísica e dos sentimentos pessoais do sistemático ou do 
crente (RUI, 1942, p. 189 e 190). 310 

                                                 
310 “Arnold Guyot, na sua série de atlas escolares, subordinou o seu método de ensino a um princípio constante e 
sistemático. Distingue ele, na evolução intelectual e, portanto, no estudo de todas as ciências de observação, três 
estados que se sucedem numa ordem inevitável: o estado perceptivo, o analítico, o sintético [...] O cultivo das 
ciências da natureza, encetado logo aos primeiros passos da educação elementar, implantou solidamente no 
espirito do aluno o gosto pelos fatos, o sentimento das relações de causalidade, a intuição da lei, que reúne e 
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No Parecer ao Imperial Liceu Pedro II, o deputado Rui Barbosa destaca que o ensino 

da Filosofia deve se ater à história das ideias, sistemas e escolas filosóficas, no que o acerta 

com precisão. Por outro, Rui deixa à mostra quanto o positivismo está na base de suas críticas 

e considerações acerca do papel da Filosofia ao asseverar que a separação entre a parte 

dessas ideias que a verificação experimental tem confirmado e a que pertence ao domínio 

extra-científico da metafísica e dos sentimentos pessoais do sistemático ou do crente é que a 

Filosofia seria validada pela Ciência e, dessa forma, perderia a condição de usina produtora de 

conceitos. Nesse particular, Rui não esconde seu preconceito em relação à Filosofia, e assim 

traduz o vezo do intelectual brasileiro de considerar os filósofos segundo nosso veio 

sincretista, nada afeito às grandes abstrações do pensamento, mas somente à fusão, junção, e 

aproveitamento parcial de doutrinas por acomodação sincretistas. Assim, Rui clarifica a 

primazia da ciência: “a ciência dispõe: o da relação visível das coisas; o da observação real 

dos fatos; o da sucessão natural das causas e efeitos” (RUI, 1942, p. 106). 

Rui foi um pensador jurídico-político avesso aos rigorismos lógicos porque os 

supõem encerrados em si mesmos e se comportam como um rodopio teorético em que 

prendem os fatos em um mundo fora da realidade, por meio de supostas análises nem sempre 

objetivas, além de inibir a ação política no seio da sociedade. Rui foi um pensador que, ao 

cismar com o rigorismo de uma escola, logo joga sobre ela um batalhão de críticas, sem deixar 

de ser outro rigorista: 

A escola de Comte floresce no Brasil apenas como um grupo de sistemáticos, 
a nata, se quiserem, de nosso filosofismo, mas uma nata que o paladar 
público não aceita que os instintos populares repelem, que se isola como 
uma colônia da utopia, que representa, aos olhos da nação, uma milícia 
pugnaz, exclusivista e intolerante. Não vejo indícios de que a nossa raça 
venha a trocar tão cedo pela religião da humanidade inventada em Comte, a 
religião da caridade, encarnada em Cristo (1948, p. 66). Grifos nossos. 
 

Entre o Parecer de 1882 e a Conferência em favor de cinquenta órfãs em 1893, Rui 

desfere petardo com rara beleza contra os teoristas quando pinta o quadro socioantropológico 

de nossa raça, para usar sua expressão. E Rui não poupa palavras duras à maneira de filosofar 

brasileira chamando atenção para o filosofismo que se apega a detalhes inexpressivos e 

esconde, de outro modo, as riquezas que cada escola pode possibilitar em matéria de reflexões 

                                                                                                                                                         
explica os fenômenos da criação.  A geografia, a história, o ensino moral e patriótico revelaram-lhe pouco a 
pouco a subordinação das ações humanas a necessidades uniformes” (BARBOSA, 1946a, p. 311-360). 
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sobre questões e problemas relevantes. Nessa perspectiva, Rui afirma que uma nata de 

teoristas,311 cujo paladar público não aceita e que os instintos populares repelem insistem 

substituir a religião de Cristo pela de Comte. Portanto, Rui está a dizer que os teoristas não 

sabem fazer mediações do que é necessário em uma escola filosófica e, por isso, a tratam 

como uma credulidade pueril, tirando-lhe a dinâmica política. Mas tendo em vista que a 

política é saber e ação, Rui, em nenhum momento, se esconde por detrás das abstrações312 que 

roubam a concentração da realidade que a todo momento clama por mudanças e progresso. 

É nosso propósito deixar claro que Rui nunca se furtou a operar no vasto campo das 

abstrações, pois, do contrário, não teria sido um espírito arguto, profundo e rigoroso em seus 

pareceres, análises, discursos, projetos, sugestões. O que confunde nossas observações sobre o 

pensamento de Rui é o fato de ele fazer uso de seus voos abstrativos para erigir uma teoria que 

lhe servisse de ação no parlamento, nos tribunais e no jornalismo. Por não encontrar serventia 

no saber filosófico de sua época, acabou por não ter mergulhado profundamente no oceano 

filosófico, o que lhe daria mais recursos na construção original de uma teoria sobre o Brasil a 

partir de uma antropologia filosófica que ele ensaia no início da Questão social de 1919.  

No discurso Questão social, Rui parte da crítica do texto Jeca Tatu de Monteiro 

Lobato e observa que nossos trabalhadores não são vítimas de si mesmos e sim das oligarquias 

que assaltaram o Estado e destruíram a República, que supostamente nasceu sob o signo da 

liberdade e do progresso. Todavia, a crítica de Rui não foi feita a partir dos erros de análise 

que deixou de fazer ou por conta de sua paixão por transladar sistemas políticos sem os 

                                                 
311 Na pesquisa sobre esse termo, chegamos à conclusão de que Rui faz uma diferença entre teórico e teorista, 
embora, em muitos casos, empregue o termo teorista para designar teórico. Segundo o Dicionário Houaiss da 
língua portuguesa, teorista é um 1. adjetivo de dois gêneros relativo a teorismo; 2. adjetivo de dois gêneros e 
substantivo de dois gêneros: a. conhecedor, entendido nos fundamentos de uma ciência ou arte, mas que não a 
pratica ou não domina a sua prática; teórico; b. diz-se de autor de teorias. Teorismo, devoção, fascínio por teorias. 
Enquanto teórico, segundo o mesmo Dicionário, significa “adjetivo e substantivo masculino 1. que ou o que 
tendee à teorização; diz-se de ou indivíduo que formula teorias ou é dado ao pensamento especulativo; 2. diz-se 
de ou indivíduo que baseia sua prática no conhecimento abstrato; 2. aquele que é versado nos princípios ou na 
teoria.  
312 “Fecho aqui o livro de Mr. Balfour, esperando ter dito e transcrito dele quanto baste, para deixar entrever que 
poucas vezes um pensador subiu tanto no esforço de mostrar a interdependência das grandes verdades que a 
ciência, a moral e a religião entre si dividem. Bem ou mal sucedido no seu ensaio de síntese, o autor, como crente 
e filósofo se consola com um pensamento de suprema sabedoria, refletindo que ‘o que afinal sobrevive, não são 
as nossas explicações, mas as coisas explicadas, não são as nossas teorias, mas as realidades que teorizarnos’. 
Alta expressão de humildade e tolerância, em que se refletem as águas profundas de longas meditações e vastas 
experiências [...]  Para mim, juiz alias incompetentíssimo, este livro tem o encanto insinuante, não só da mão de 
obra de um artista consumado, como da inspiração de um pensador, em cuja escola a filosofia despe a sua 
soberba, a metafísica a sua argúcia, a teologia o seu dogmatismo, a ciência a sua incredulidade” (BARBOSA, 
1946, p. 86-89).  
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adaptar às condições históricas, às tradições que traduzem a alma de um povo perpassado por 

muitos costumes. Na Questão social, Rui faz uma crítica ao Brasil sem romper com o Brasil 

que ajudara a criar.  

 

5. O liberalismo de Rui Barbosa 

O liberalismo de Rui, tal qual as bases teóricas gerais do seu pensamento, apesar de 

ter solidez, sofre de um problema que, a nosso ver, parece ser crônico em nossa inteligência 

nacional: a falta de uma teoria genuína que contenha elementos novos e significativos aos 

olhares dos teóricos estrangeiros que possam deles fazer uso como nós utilizamos as várias 

abstrações criadas pelos teóricos estrangeiros. Nem de longe culpamos Rui por essa falta de 

originalidade teórica, sobretudo quando ele afirma não ser um teórico; apenas ressaltamos que 

Rui abriu mão dessa tarefa por considerá-la desnecessária e centrar energias em adaptar as 

teorias com que teve contato da melhor forma possível, assim ganhando tempo no processo 

histórico. Mediante a isso, é oportuno salientar, do pensamento político de Rui, elementos 

como 1. valor do indivíduo, 2. liberdade, 3. defesa dos direitos e garantias individuais, 4.  

instituição do ensino público, 5.  Estado de Direito, 7. desenvolvimento econômico etc. Mas é 

o item indivíduo que tem centralidade em nossa exposição porque o liberalismo é um 

construto teórico, e Rui potencializa isso, que nasceu das lutas do individualismo contra as 

opressões da Igreja, do absolutismo monárquico e das mãos da aristocracia. Assim, Rui 

assevera criticamente que: 

Flagela-nos ainda o nobre deputado por irmos buscar a garantia do direito na 
individualidade. A sua doutrina é que "essa garantia perde-se na 
coletividade, fonte de toda a força, de toda a inteligência de toda a 
liberdade, de toda a ciência". Mas, perdoe-me o nobre deputado; essa e a 
eiva do erro socialista, envolta em quatro palavras bonitas e numa 
generalização vaporosa, Sem desconhecer a ação e reação recíprocas entre a 
sociedade e os seus membros, a influência direta da agregação nacional sobre 
as suas unidades constitutivas, – a verdade, contudo, está em que o princípio 
elementar de toda a ciência, de toda a liberdade, de toda a inteligência, de 
toda a energia, reside na molécula humana, no indivíduo vigoroso, instruído 
e livre. Essa espécie de spinozismo político, essa natura naturans social, essa 
imagem panteística de uma sociedade robusta, livre e sábia, animando um 
corpo de indivíduos ignorantes, dependentes e fracos, é uma sutileza de 
ideólogo (1943, p. 279). Grifos nossos. 
 



268 

Centrado na perspectiva liberal de que o indivíduo é o valor fonte dessa escola e, ao 

mesmo tempo, a unidade em torno da qual o sistema gravita e existe, Rui compreende que é a 

partir desse indivíduo que tudo nasce, se desenvolve e esgota, pois sem o indivíduo não 

existiria a sociedade que floresce por meio da união de indivíduos na superação das 

adversidades, logo, como bom liberal, Rui não pode partir da sociedade enquanto princípio, 

por isso, nesse caso, acusa o deputado opositor de socialista por este centrar na sociedade as 

forças da mudança. 

O discurso de Rui, A reforma eleitoral de 1879, talvez seja seu texto político mais 

significativo porque nele estão os elementos gerais do seu pensamento liberal, embora não seja 

completo, pois as elaborações teóricas de Rui mudam no tempo não por mera fluidez, mas 

porque ele as cria conforme os problemas do momento, as exigências de sustentar um 

princípio moral, um instituto jurídico, um conceito econômico etc. Assim, para Rui, citando 

seu oponente, “’a mais artificial de todas as teorias artificiais’, para usar a expressão de S. 

Ex., tão artificial essa teoria, que, abstraindo completamente do indivíduo, ‘deixa a condição 

de acerto à sociedade’” (Ibidem). E quanto a refutação da soberania popular baseada nos 

princípios liberais dos séculos XVII e XVIII, Rui a ela se opõe afirmando ser “bandeira de 

heróis e ditadores, e a absorção do indivíduo pelo estado; e a sagração de todas as opressões 

do número, bruto, ou polido sob as formas de uma tirania imperial e a antítese da nossa; e 

uma das faces do voto dos analfabetos” (1943, p. 281).313 Grifos nossos.  

A ilusão de Rui, portanto, e a de todo liberal, é mais acreditar do que conceber, que o 

indivíduo exista de si, em si, por si e para si, ignorando que esse indivíduo único-total é tanto 

uma abstração teorética quanto aquela defendida por opositores que se apoiam no postulado de 

                                                 
313 “O despotismo das minorias, pela omnipontencia do governo do projecto, constitue uma verdadeira 
aristocracia, creando um privilegio em proveito dos seus eleitores de jure proprio. Appellar para o tempo não é 
contestai-o; todas as aristocracias argumentarão assim, e esta nem ao menos tem raizes é uma creação artificial, 
levantada para simplificar a já conhecida intervenção do poder público nas urnas do Império. Muda-se a fórma, o 
facto fica o mesmo ou peóra de condições [...] A questão, portanto, a verificar, é esta: -si o projecto fortifica mais 
a acção governamental, diminuindo ao mesmo tempo a autoridade moral do Parlamento. (SILVA, 1880, p. 601). 
** 
**“Sua falta de realismo político, que tentava equivocadamente compensar com aplicações redobradas de 
constitucionalismo britânico, o levaram a ignorar ou relevar os interesses práticos que lutavam pela implantação 
de algumas daquelas reformas. [...] Rui mobilizou sua poderosa oratória em favor de interesses que não eram os 
seus e que, ao menos aparentemente, contradiziam seus propósitos liberais e democráticos. É o caso da reforma 
da eleição direta, em que a aristocracia rural estava principalmente empenhada, com o fito de erradicar a 
autonomia do Estado e excluir o pobre, que era analfabeto, do coeficiente eleitoral. Entre 1879 e 1881, Rui foi o 
deputado que mais defendeu essa reforma às avessas que, a título de inaugurar o parlamentarismo democrático no 
Brasil, criou na prática um parlamentarismo aristocrático, ao alijar nove décimos do eleitorado” (LYNCH, 2014, 
p. 214). 
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que a sociedade é entidade síntese dos indivíduos. É fato que o indivíduo é anterior à 

sociedade, por outro lado, este só tem consciência de si na medida em que o outro exista com 

ele. Isso posto, a premissa de Rui quanto ao valor do indivíduo fez com que sua concepção de 

liberalismo atropelasse as lutas mais importantes que deixou de travar e enganos históricos 

que cometeu com a abolição da escravatura jogando os pretos libertos à indigência, a 

proibição do analfabeto votar e o aumento do censo pare ser eleitor. 

Destacamos esses dois aspectos da Lei Saraiva de 1881 porque, sendo Rui um liberal 

e defensor do indivíduo, foi ele o autor do Projeto de Lei que se tornou lei nesse ano e excluiu, 

contra a Constituição de 1824, analfabetos e cidadãos com renda inferior a duzentos mil réis 

do cenário eleitoral. Pior do que isso foram os argumentos dos liberais que tomaram de Stuart 

Mill inspiração para execução do Projeto. Vejamos o que Rui nos diz (1943, p. 249 e 250):    

Pois bem: deixamos de ser liberais, porque adotamos a única solução 
conforme, segundo Stuart Mill, "ao senso comum"? [...] Para provar-vo-lo, ai 
tendes uma autoridade, das maiores, Stuart Mill, cujo liberalismo vai até ao 
radicalismo, e que, entretanto, exclue, não só os analfabetos, senão também 
os que ignoram as primeiras regras do cálculo.314 E' radical esse; e exige no 
eleitor aptidão mais complexa: e radical; e estabelece uma exclusão mais 
larga. 

Rui e os liberais que apoiaram o projeto tomaram de Mill o que lhes convinha mais 

apropriado e esqueceram, conforme alerta Alceu Ravanello Ferraro no seu trabalho Educação, 

classe, gênero e voto no Brasil imperial: Lei Saraiva – 1881, de que Mill “tomava como base 

de seu raciocínio a Inglaterra, já em processo bastante avançado de generalização da 

instrução” (2013, p. 189).315 E mesmo que Mill defendesse a exclusão do não pagador de 

                                                 
314 “ Independentemente de todas essas considerações, é uma injustiça pessoal negar a qualquer um, a menos que 
seja para prevenir males maiores, o direito elementar de ter voz na condução dos assuntos que lhe interessam 
tanto quanto aos outros cidadãos [...] Encaro como totalmente inadmissível que possa participar do sufrágio uma 
pessoa que não saiba ler, escrever ou, ainda, executar as operações comuns da aritmética. A justiça exige que, 
mesmo que o sufrágio não dependa disso, os meios de atingir estes conhecimentos elementares sejam colocados 
ao alcance de todas as pessoas, seja gratuitamente, seja a um preço que possa ser pago até mesmo pelos mais 
pobres. [...] O fato de a sociedade não ter cumprido seu dever de tornar este grau de instrução acessível a todos 
é realmente uma injustiça, mas uma injustiça à qual nos devemos resignar. Se a sociedade houver negligenciado 
o cumprimento de duas obrigações solenes, a mais importante e mais fundamental deve ser cumprida primeiro: a 
educação universal deve preceder o sufrágio universal” (MILL, 1981, p. 89-90). Grifos nossos. ** 
** As razões de Rui parecem ser as mesmas de Mill, contudo, Rui nunca deixou claro que ser analfabeto é um ato 
de injustiça cometido pela sociedade, e Rui deveria saber disso porque foi autor de proposta de reforma 
educacional. 
315 “No período inicial da educação pública na Inglaterra, os direitos eram mínimos e iguais. Mas, como já 
observamos, ao direito veio corresponder uma obrigação, não apenas porque o cidadão tenha uma obrigação para 
consigo mesmo, assim como um direito, de desenvolver o que se encontra latente dentro de si - um dever que 
nem a criança nem o pai pode apreciar em toda a sua extensão - mas porque a sociedade reconheceu que ela 
necessitava de uma população educada. Na verdade, tem-se acusado o século XIX de encarar a educação primaria 
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impostos e dos que não sabiam ler, escrever e calcular de votarem, por outro lado, defendia a 

inclusão das mulheres no processo eleitoral, o que evidencia contradições no direito político.   

A história do pensamento político ocidental está eivada de leituras equivocadas feitas 

por parte daqueles que buscam amparo em escolas consagradas ou em argumentos de doutos 

respeitados, como o caso de Rui que se apropriou das ideias de Mill para embasar sua labuta 

por transformar o Brasil em uma sociedade industrial e civilizada, quando, na verdade, toda a 

sua ação foi usada para ampliação do poder das oligarquias sobre os eleitores. Mas Rui 

esqueceu-se de que as ideias de Mill para a Inglaterra, capitalista e liberal, fossem aplicadas 

naquele Brasil do século XIX em que 80% dos indivíduos brasileiros eram analfabetos. Rui, 

ligado ao clã dos Dantas na Bahia desde o tempo que era moço, não percebeu o erro histórico 

que cometeu contra os indivíduos ao ser a favor da oligarquização do Império com a edição da 

Lei Saraiva em 1881. Mas se ele tem o indivíduo como centralidade, por que, nesse caso, o 

retira do jogo político-eleitoral? Nesse sentido, Lynch, inteligentemente acentua:  

Mais do que qualquer filósofo, porém, foi John Stuart Mill “o maior pensador 
político do nosso tempo, o autor dos melhores livros modernos sobre a 
democracia e a liberdade, o sábio bem temperado nas suas opiniões”.316 
Foram obras como Da liberdade e Do governo representativo que 
forneceram a Rui a concepção liberal democrática que lhe permitiria 
expandir seu moralismo político. Stuart Mill acreditava que o sentido do 
movimento histórico estava no aperfeiçoamento da civilização pelo 
conhecimento e que haveria uma relação direta entre o progresso e a 
crescente capacidade de perfectibilidade do caráter. Se, por um lado, a 
moralidade desse aprimoramento exigia obediência e trabalho, somente a 
liberdade era capaz de assegurar sua continuidade como motor do processo 
social (2014, p. 206-207). 
 

Rui acreditava, por exemplo, que o Projeto Saraiva, ao defender o aumento do senso 

e a proibição do voto do analfabeto, levaria o governo a empenhar-se no programa de 

instrução do povo brasileiro à época com o propósito de incluir o Brasil na esfera dos países 

civilizados, atendendo às exigências e à necessidade do desenvolvimento moral dos indivíduos 

                                                                                                                                                         
unicamente como um meio de propiciar, aos empregadores capitalistas, trabalhadores mais aptos e a educação 
superior meramente como um instrumento para aumentar o poder da nação na competição com seus rivais 
industriais” (MARSHALL, 1967, p. 99). **  
** “Refletindo a nítida estratificação social da sociedade, as escolas, na Inglaterra, nos fins do século XVIII e 
comêço do século XIX, se distribuíam, com clara e perfeita correspondência, pelas classes sociais [...] Essa 
transformação, entretanto, se processa pari passu, sem nenhum dos ruidosos atos de reforma comuns em outros 
países, mas numa marcha contínua, persistente e cumulativa para uma adaptação cada vez maior e melhor às 
condições novas que se vinham estabelecendo” (TEIXEIRA, 1971, p. 191).  
316 Cartas de Inglaterra (BARBOSA, 1946, p. 179). 
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afetados pela pobreza, resgatando, assim, as ideias centrais de Tavares Bastos que influenciou 

seu pensamento político.317 Rui, todavia, equipado de muitas ideias advindas de suas leituras, 

reflexões e embates políticos, ignorou os indivíduos de “carne e osso” por conta do seu 

doutrinarismo liberal que não enxergou a impossibilidade de transladar sistemas jurídico-

políticos sem atinar para indivíduos específicos de olho nos valores determinados 

culturalmente. 

Esse particular é importante porque Rui seguiu a tradição de fazer estudos políticos e 

jurídicos não dando devida atenção aos elementos culturais que forjam povos e civilizações. 

No Brasil de Rui, o pensamento jurídico-político, e talvez os estudos filosóficos, parecem não 

compreender o significado de cultura porque, em geral, a tomam por conjunto de hábitos, 

costumes, festas e aspectos comezinhos sem grande significação profunda. Todavia, é de bom 

alvitre buscarmos o conceito de cultura de Edward Tylor no livro Primitive culture: 

Cultura ou Civilização, tomada em seu amplo sentido etnográfico, é esse todo 
complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume, e 
quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como 
membro da sociedade. A condição de cultura entre as várias sociedades da 
humanidade, na medida em que é capaz de ser investigada em geral sob 
princípios, é um assunto apto para o estudo das leis do homem, pensamento e 
ação.  318  

Geralmente a compreensão de cultura que se tem no Brasil, fora da antropologia, é 

limitada aos elementos menores do sistema como dito acima, esquecendo, por outro lado, que 

ela abarca os sistemas: 1. de saber como ciência, filosofia e técnicas; 2. de valores, moral, 

direito, arte; 3. de transcendência, crenças e religião; 4. de regras, normas jurídicas e 

costumes; 5. de produção, modos produtivos etc. Dessa forma, entendemos que Tylor, embora 

                                                 
317 “Hoje, nosso espirito cede instinctivamcnte a uma influencia perversa, que o corrompeu e degrada. Não 
somos um povo, somos o Imperio. Temos, temos infelizmente que fazer uma educação nova. Mas, si não foi 
impossível insaiar a liberdade em terra que surgia da escravidão [...] Vêde o triste espectaculo, resultado fatal da 
imprevidência com que descuidaram da educação do povo: - nossos costumes que se degradam, nossa sociedade 
que apodrece” (BASTOS, 1870, p. 81, 229). ** “A corrupção moral do paiz é um vicio antigo [...] Quanto à 
educação pública, lembrarei que sahimos de subito das trevas de um despotismo chinez para a ardente claridade 
do governo livre. Sem tradições que a sustentassem e dirigissem utilmente o seu emprego, a liberdade tornou-se 
muitas vezes um meio mais de depravar os costumes públicos e particulares, um instrumento de despotismo 
administrativo, como para o liberto vadio ou inexperiente é às vezes uma calamidade a carta de alforria. 
(BASTOS, 1863, p. 342). 
318 “Culture or Civilization, taken in its wide ethnographic sense,  is that complex whole which includes 
knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member 
of society. The condition of culture among the various societies of mankind, in so far as it is capable of being 
investigated on general principles, is a subject apt for the study of laws of human thought and action” (TYLOR, 
1891, p. 2). Tradução livre. ** 
** Cultura é um conjunto de elementos que faz com que o universal se expresse nos particulares distintamente.  
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sob o signo da concepção evolucionista que não obsta a profundidade do conceito supra, acena 

para a ideia de cultura enquanto um todo complexo gerado por um povo historicamente, por 

isso as adaptações de natureza política e jurídica não podem ser feitas sem as devidas 

mediações culturais, e Rui, do alto de sua erudição, sabia disso porque, em um discurso 

proferido diante da Assembleia Constituinte em 1891, atesta que “nem tudo são analogias, é 

certo, entre as duas situações. Ha contrastes entre ellas” (1891, p. 17), as situações sócio-

políticas no Brasil e nos EUA, “mas esses mesmos contrastes reforçam a conclusão, a que 

pretendemos chegar” (Ibidem). 

Mas há dois giros significativos no pensamento jurídico-político de Rui ocorridos em 

momentos diferentes que se completam, necessariamente, na disputa política: o primeiro em 

1909 e o outro em 1919, ambos em virtude de duas campanhas eleitorais à presidência da 

república em que Rui detectou que a República por ele proclamada em 1889 desvirtuou-se do 

caminho para cair nos braços da tirania das oligarquias, ignorando a questão social.319 Rui 

percebe que esses dois eventos estão interligados por relação de causa e efeito, visto que as 

oligarquias obstruíram o sistema político para não resolver os graves problemas sociais 

daquele período da vida brasileira. Rui identificou a questão social como problema econômico 

que, ao seu turno, derivava das amarras políticas impostas pelas oligarquias que acabaram por 

sequestrar a república e todos os esforços em alavancar o Brasil ao progresso civilizacional. 

Deter-nos-emos na chamada Questão social, expressão famosa derivada do discurso 

de Rui, A questão social e política no Brasil, proferido em 20 de março de 1919 no Teatro 

Lírico do Rio de Janeiro. Nesse longo discurso, texto importante que sintetiza o pensamento 

político-social ruiano, foi apresentado consistente crítica ao estágio de desenvolvimento em 

que o Brasil se encontrava depois de trinta anos de república, e Rui constata magistralmente 

que, no Brasil profundo, havia um tipo de ser brasileiro que perdurava mesmo tendo o país 

dado passos importantes no seu trajeto histórico. Para tanto, Rui se vale de Monteiro Lobato. 

Com a morte do seu avô, Visconde de Tremembé, em 1911, Monteiro Lobato herda a 

Fazenda Buquira. Na posse da direção da fazenda, Lobato sofre com a prática das queimadas 

                                                 
319 Rui, por volta de 1909, faz um balanço da república no Brasil por conta da campanha à presidência e confere 
que o regime degenerou em tirania e anarquia, concomitantemente. Todavia não observa que foram artífices 
como Campos Salles, republicano de primeira hora, que fora ministro da justiça no governo Deodoro, presidente 
entre 1898-1902, quem estabeleceu a política com os governadores, dando sobrevida às oligarquias estaduais. 
Aliás, a República nasce pelo apoio recebido das oligarquias estaduais que se sentiam sufocadas pela centralidade 
político-administrativa do governo imperial.    
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feitas pelos caboclos da região em suas terras. Após enfrentar o inverno seco de 1914, com 

prejuízos, envia uma carta ao jornal O Estado de São Paulo, seção de Queixas e Reclamações, 

intitulada Velha praga, retratando sócio-culturalmente o problema. Mas a carta acabou sendo 

editada pelo matutino na seção de matéria assinada em 11 de novembro de 1914. O artigo 

Velha praga dá origem à personificação de que os caboclos da região, por serem pobres e 

maltrapilhos, são jecas, ou seja, caipiras. Assim, o personagem Jeca Tatu passa a ganhar 

contornos definidos no conto Urupês de 23 de dezembro de 1914 no Estadão e, mais tarde, no 

livro de contos Urupês em 1918 (FILHO, 2003), inspirando e obrigando Rui a retratar um 

outro Brasil desconhecido dele e das “elites” urbanas sustentadas pela economia do café.  

Na Questão social e política, Rui começa nos seguintes termos (1999, p. 367):  

Senhores: Conheceis, porventura, o Jeca Tatu, dos Urupês, de Monteiro 
Lobato, o admirável escritor paulista? Tivestes, algum dia, ocasião de ver 
surgir, debaixo desse pincel de uma arte rara, na sua rudeza, aquele tipo de 
uma raça que, “entre as formadoras da nossa nacionalidade”, se perpetua, “a 
vegetar de cócoras, incapaz de evolução e impenetrável ao progresso.” 
 

Nesse primeiro momento do discurso, Rui decide-se a fazer uma crítica ao estado do 

desenvolvimento no Brasil a partir, corretamente, das condições em que viviam os estratos das 

camadas populares brasileiras, e nisso valeu-se da literatura que sempre tem o talento de fazer 

análises pormenorizadas da realidade sem a preocupação de estar a fazer teorias. Assim, com o 

auxílio dos contos de Lobato, Rui toma, metodologicamente por meio da antropologia 

filosófica, o caipira, rústico, beócio, avesso ao progresso, o esquálido Jeca Tatu enquanto 

personalização das contradições do Brasil real com o Brasil das construções ideais que as 

oligarquias faziam do povo brasileiro tendo em mente o eurocentrismo. Rui, então, dá um 

sentido político à crítica de Lobato acerca das agruras do pobre Jeca Tatu, agora percebendo 

os outros brasis ignorados:  

Solta Pedro I o grito do Ipiranga; e o caboclo em cócaras. Vem, com o 13 de 
maio, a libertação dos escravos; e o caboclo, de cócaras. Derriba o 15 de 
novembro um trono, erguendo uma república; e o caboclo de acocorado. No 
cenário da revolta, entre Floriano, Custódio e Gumercindo, se joga a sorte do 
país, esmagado quatro anos por Incitatus; e o caboclo, ainda com os joelhos à 
boca. A cada um desses baques, a cada um desses estrondos, soergue o torso, 
espia, coça a cabeça, “magina”, mas volve à modorra, e não dá pelo resto. De 
pé, não é gente. A não ser assentado sobre os calcanhares, não desemperra a 
língua, “nem há de dizer coisa com coisa”. A sua biboca de sapé faz rir aos 
bichos de toca. Por cama, “uma esteira espipada” (Ibidem).  
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Rui desfila os dramas históricos que marcam o processo político do Brasil sem com 

que nosso Jeca Tatu tome conhecimento, absorto em seu quotidiano alienado pelas oligarquias 

que o usam para seus fins, amparadas por homens de Estado como Rui Barbosa, que nunca 

olharam para além dos horizontes que o jogo político tinha fincado nos limites das ações do 

governo. A nosso juízo, a realidade do Brasil somente aparece para Rui quando adentra o país 

afora em sua campanha contra os candidatos das oligarquias e na pregação liberal da reforma 

da Constituição de 1891 em que coloca em pauta temas como as reformas socioeconômica, 

política e judiciária para equipar o Brasil de ferramentas com vista a rearrumar o país. 

Segundo Rui, pela escrita de Lobato, ‘“o ato mais importante da sua vida [Jeca] é 

votar no Governo’. ‘Vota. Não sabe em quem, mas vota’”  (Idem, p. 368) porque essa liturgia é 

o que restou para ele agarrar-se em favor de sua vida, pois talvez Jeca saiba da importância do 

voto, ao mesmo tempo que também desconhece os meandros que fazem com ele esteja a viver 

nessas condições impensáveis para os que apenas preocuparam-se em erigir um país sem 

povo. E Rui não poderia ficar atônito com Jeca devido a nosso herói não ter “o sentimento da 

pátria, nem, sequer, a noção do país. De ‘guerra, defesa nacional ou governo’, tudo quanto 

sabe se reduz ao pavor do recrutamento” e morrer na defesa da pátria. Pois: 320 

Um fatalismo cego o acorrenta à inércia. Nem um laivo de imaginação ou 
mais longínquo rudimento d’arte, na sua imbecilidade. Mazorra e soturna, 
apenas rouqueja lúgubres toadas. “Triste como o curiango, nem sequer 
assobia.” No meio da natureza brasileira, das suas catadupas de vida, sons e 
colorido, “é o sombrio urupê de pau podre, a modorrar silencioso no recesso 
das grotas. Não fala, não canta, não ri, não ama, não vive”. Não sei bem, 
senhores, se, no tracejar deste quadro, teve o autor só em mente debuxar o 
piraquara do Paraíba e a degenerescência inata da sua raça. Mas a impressão 
do leitor é que, neste símbolo de preguiça e fatalismo, de sonolência e 
imprevisão, de esterilidade e de tristeza, de subserviência e hebetamento, o 
gênio do artista, refletindo alguma cousa do seu meio, nos pincelou, 
consciente, ou inconscientemente, a síntese da concepção, que têm, da nossa 
nacionalidade, os homens que a exploram (BARBOSA, 1999, p. 368-369). 

A longa citação supra impõe-se pela força com que Rui descreve com cores sombrias 

as nuvens carregadas que povoam Jeca Tatu, acentuado, ainda, pela impressão da leitura dos 

contos de Lobato, que “neste símbolo de preguiça e fatalismo, de sonolência e imprevisão, de 

                                                 
320 “Quando ainda, ha pouco, entre nós a guerra do Paraguay precisava dos milhares de soldados, para sustentar o 
pundonor nacional e a dignidade da patria, não foi às taboas do censo que pedistes as levas do sacrificio! [...] ‘A 
soberania é um dogma, para o ser é preciso que o número seja o seu elemento; a soberania popular é numerica’ 
[...]  A historia do paiz protesta contra a acintosa exclusão das massas activas do Imperio. Foram essas massas 
que cimentaram a liberdade da patria (SILVA, 1879, p. 760). ** 
** Bonifácio mostra as contradições das “elites” que usa os de baixo como massa de manobra.  
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esterilidade e de tristeza, de subserviência e hebetamento, o gênio do artista [...] nos pincelou 

a síntese da concepção, que têm, da nossa nacionalidade, os homens que a exploram” 

(Ibidem). Desse encontro com Jeca, Rui renova seu discurso político e traz para dentro do seu 

liberalismo a urgente questão socioeconômica que compara com a necessária abolição de 1888 

(1999, p. 375). Dessa analogia Rui compreende que uma política de industrialização e 

comércio exterior, e medidas de instrução pública, estavam na ordem do dia como demandas 

da sociedade pensada por ele com base em Smith, industrial e civilizada. Nesses termos, Rui, 

com o discurso a Questão social e política, interliga política, economia e direito em um todo 

em que cada um acaba por ser engrenagem do outro como uma ordem necessária. 

Nesse caso, Rui disserta que as amarras que prendem o Brasil ao atraso não estão nas 

mãos do povo, na figura dos pobres, dos trabalhadores, dos caboclos, dos sertanejos etc., mas 

nos escusos interesses das oligarquias, por isso enfatiza que o artista Lobato “ pincelou a 

síntese da concepção, que têm, da nossa nacionalidade, os homens que a exploram”. Nesse 

momento, Rui responde, com certo atraso, mas, oportunamente, aos muitos teoristas à época 

que culpavam o subdesenvolvimento brasileiro por conta da miscigenação étnica do Brasil. 

Rui, por outro lado, na Questão social e política, conforme perspectivas de Joaquim Nabuco e 

Manuel Bomfim, associa esse imbróglio à escravidão do preto africano que denomina “o 

primitivo operariado brasileiro, aquele a quem se devia a criação da nossa primeira riqueza 

nacional [...] pagos em opróbrios, torturas e agonias” (Idem, p. 375).  

No instante em que Rui discursa para os seus muitos ouvintes, sempre um liberal, 

imprime uma guinada nas suas ideias e passa a incorporar os problemas sociais criados pelo 

liberalismo oligárquico sem nenhuma abertura à industrialização do país e muito menos, por 

extensão, à participação dos trabalhadores no aumento da riqueza do Brasil. Por isso, Rui 

admite leis no ordenamento jurídico brasileiro que possam defender o trabalho diante da 

onipotência do capital, pois, “já que do capital e da riqueza é manancial o trabalho, ao 

trabalho cabe a primazia incontestável sobre a riqueza e o capital” (Idem, p. 373). 

Essa constatação de que capital e riqueza nascem da força do trabalho não é 

suficiente, aos olhos de Rui Barbosa, para que ele ultrapasse o liberalismo, ao mesmo tempo 

que destrói o liberalismo oligárquico, inaugurando um ideário liberal preocupado não somente 

com os direitos civis, políticos e as garantias legais contra o Estado, mas também, a partir do 

modelo liberal britânico influenciado pelo utilitarismo, o direito social por conta do novo ator 
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político que é o trabalhador, com o qual surgem problemas sócias exigindo resposta da 

sociedade. 

Mas que fizeram dos restos da raça resgatada [escravizados] os que lhe 
haviam sugado a existência em séculos da mais ímproba opressão? [...] Que 
movimento de caridade tiveram por esses destroços humanos os árbitros do 
bem e do mal nesta terra? A responsabilidade não é da monarquia, que 
expirou ao outro dia da abolição. A responsabilidade não pode ser também do 
Governo Provisório, que em só quatorze meses teve de liquidar um regímen e 
erigir outro. Mas ao governo revolucionário sucederam vinte e nove anos de 
república organizada, com oito quadriênios presidenciais de onipotência, 
quase todos em calmaria podre. Que conta darão a Deus esses governos, 
senhores, de tudo o que ambicionaram, poderosos para tudo o que quiseram, 
livres em tudo o de que cogitaram, – que contas darão a Deus da sorte dessas 
gerações, que a revolução de 13 de maio deixou esparsas, abandonadas à 
grosseria originária, em que a criara e abrutara o cativeiro? (Idem, p. 375). 
 

Este é outro longo trecho extraído da Questão social e política que somos obrigados a 

citar neste trabalho por ser, ao mesmo tempo, belo e exigir resposta às instigantes indagações 

de Rui. Na verdade, entendemos que Rui fora um dos grandes responsáveis pelo ocaso dos 

pretos libertos que criaram gerações de jecas, caipiras, toscos etc.321 devido aos liberais não 

terem criado programas institucionais de inserção dos libertos na sociedade. Em vez disso 

agiram como se o Brasil fosse um país europeu sem graves problemas sociais e somente 

tivesse por demanda a organização do Estado, do governo etc. Claro que toda nação que 

pretenda ser civilizada necessita criar condições ao progresso dos seus cidadãos e, para isso, 

tem que se organizar em um Estado e, politicamente, implementar planos e metas racionais. 

Mas o fato é que Rui, na Questão social, imprime nova crítica aos que mandam na 

república, e vai além da crítica às oligarquias e tece análises ácidas sobre os muitos setores da 

sociedade que se corromperam em bloco, cujos fios conectados dos interesses inconfessos 

                                                 
321 “Executada assim, a abolição era uma ironia atroz. Dar liberdade ao negro, desinteressando-se, como se 
desinteressaram absolutamente da sua sorte, não vinha a ser mais do que alforriar os senhores. O escravo 
continuava a sê-lo dos vícios, em que o mergulhavam. Substituiu-se o chicote pela cachaça, o veneno, por 
excelência, etnicida, exterminador. Trocou-se a extenuação pelo serviço na extenuação pela ociosidade e suas 
objeções. Fez-se do liberto o guarda-costas político, o capanga eleitoral. Aguçaram-se-lhe os maus instintos do 
atavismo servil com a educação da taberna, do bacamarte e da navalha. Nenhuma providência administrativa, 
econômica, ou moral, se estudou, ou tentou, para salvar do total perdimento esses valores humanos, que 
soçobravam” (RUI, 1999, p. 375-376). ** 
** “Tal como no caso dos direitos civis e políticos, mas de modo ainda mais intenso, o que se coloca como tarefa 
fundamental no que se refere aos direitos sociais não é, muitas vezes, o seu simples reconhecimento legal-
positivo, mas a luta para torná-los efetivos. A presença de tais direitos nas Constituições, seu reconhecimento 
legal, não garante automaticamente a sua efetiva materialização. Esse é, particularmente, o caso do Brasil. Mas, 
embora a conversão desses direitos sociais em direitos positivos não garanta sua materialização” (COUTINHO, 
1999, p. 50).  
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destruíram a ideia de república e as esperanças de justiça, pois “a  república, reacionária 

desde o seu começo, desde o seu começo imersa no egoísmo da política do poder pelo poder, 

traidora desde o seu começo aos seus compromissos, tinha muito em que ocupar a sua gente, 

para ir esperdiçar o tempo com assuntos sociais” (Idem, p. 376).  

A partir dessa análise, cremos que Rui também dirigiu seus petardos a si próprio por 

algumas razões: 1. foi vice-líder do governo provisório, seu conselheiro mor e autor de muitos 

decretos organizadores da vida nacional; 2. foi o autor do Anteprojeto da Carta de 1891 

entregue à Assembleia Constituinte; 3. exerceu a função de Ministro da Fazendo no Governo 

Deodoro. Logo, ao nos depararmos com essa multiplicidade de Rui naqueles tensos momentos 

entre a queda da monarquia e a implantação da república, percebemos que nosso jurisconsulto 

sabe que o jogo político não é uma atividade puramente comandada pelas intenções 

idealísticas, já que há entrevero de ideias, perspectivas, interesses e muitos ressentimentos que 

animam as almas infantis, ao mesmo tempo em que corroem os alicerces dos grandes espíritos.  

E Rui nunca foi despreparado politicamente porque, desde as infância e juventude 

(FILHO, 2008, p. 42-91), sempre lutou contra adversidades para mostrar seu gênio e superar 

armadilhas impostas pela inveja. Assim, desde cedo estudou os caracteres humanos e deles se 

valeu arduamente com o escopo de chegar às instâncias do poder e realizar seus ideais de 

justiça, democracia e liberdade. Por isso, o seu registro de que a república nasceu traída não 

foi por falta de diálogo com correligionários ilustres como Joaquim Nabuco, por exemplo 

(LYNCH, 2008). O deputado pernambucano alertou Rui a respeito do avanço das oligarquias 

sobre as esferas do poder e os retrocessos face aos avanços que a monarquia tinha conseguido 

a despeito dos obstáculos impostos pelos interesses em manter o Brasil agrário e atrasado. 

Essas observações encontram respaldo nas muitas críticas que Rui fez à República de olho na 

Monarquia.  

Mas, parece que o gênio de Rui fora sempre solapado por sua ambição por poder e 

reconhecimento por parte de seus pares quanto aos seus vastos talentos, pois é inacreditável 

que um espírito de sua envergadura tenha se equivocado quanto à derrubada do trono em favor 

de aliados da nascente república sem espírito público, descompromissados com qualquer tipo 

de desenvolvimento econômico e com o aperfeiçoamento das instituições jurídico-políticas. 

Rui, não obstante tivesse ânsia de ler a realidade tal qual se apresentava aos seus olhos de 

observador, em verdade sempre fora um teórico do fato passado, do acontecimento pretérito 
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ou, para sermos precisos, Rui precisou envelhecer para se despir de preconceitos e voltar seu 

liberalismo o mais próximo das raízes. 322  E nesse despir-se das amarras de um pensamento 

que dominou parte da inteligência brasileira do século XIX, é que Rui voa muito alto ante o 

Rui de outrora, e diz: 

Se os mandachuvas deste sertão mal roçado, que se chama Brasil, o 
considerassem habitado, realmente, de uma raça de homens, evidentemente 
não teriam a petulância de o governar por meio de farsanterias, como a com 
que acabam de arrostar a opinião nacional e a opinião internacional, atirando 
à cara da primeira o ato de mais violento desprezo, que nunca se ousou contra 
um povo de mediana consciência e qualquer virilidade. Para animar esses 
gozadores inveterados nas covardias do egoísmo a esse rasgo de intrepidez 
contra os sentimentos de uma nação inteira, justamente quando esses 
sentimentos se estão patenteando com toda esta intensidade, havendo de 
supor que o vezo de se encontrarem com um país de resignação ilimitada e 
eterna indiferença os acostumou a verem nos seus conterrâneos a caboclada 
lerdaça e tardonha da família do herói dos Urupês, a raça despatriada e lorpa, 
que vegeta, como os lagartos, ao sol, madraçaria e lombeira dos campos 
descultivados (RUI, 1999, p. 369). Grifos nossos.  
 

Rui, possuidor de persuasão dialética aliada a um estilo literário envolvente, oferece-

nos uma ideia do quanto as oligarquias pensam a respeito dos brasileiros que não fazem parte 

dos seus clubes, além de engrossar a fila dos que começam a desmistificar o dogma de uma 

possível inferioridade natural do brasileiro. E, a partir da autocrítica, Rui expõe os motivos 

pelos quais o povo, em geral, é o capial Jeca Tatu, em especial, não nasceu da forma como 

Lobato pintou, apenas foi colocado nessa condição por governos desprovidos de espírito 

público. 

Nesse sentido, por obrigação, salientamos que o pensamento liberal de Rui não repele 

análises e soluções morais porque estas estão intimamente ligadas às esferas política, jurídica e 

econômica, pois, para ele, a realidade não pode ser fracionada senão no processo da pesquisa, 

                                                 
322 “A razão não se contenta com uma aproximação, que não é nem quente nem fria tem de ser vomitada  
(Ap 3, 16) Tampouco se contenta com aquele frio desespero [...] Para dizermos algo mais sobre a pretensão de se 
ensinar como deve ser o mundo, acrescentaremos que a filosofia chega sempre muito tarde. Como pensamento do 
mundo, só aparece quando a realidade efetuou e completou o processo da sua formação. O que o conceito ensina 
mostra-o a história com a mesma necessidade: é na maturidade dos seres que o ideal se ergue em face do real, e 
depois de ter apreendido, o mundo na sua substância reconstrói-o na forma de um império de ideias. Quando a 
filosofia chega com a sua luz crepuscular a um mundo já a anoitecer, é quando uma manifestação de vida está 
prestes a findar. Não vem a filosofia para a rejuvenescer, mas apenas reconhecê-la. Quando as sombras da noite 
começaram a cair é que levanta voo o pássaro de Minerva” (HEGEL, 1997, p. XXXIX). 
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ao passo que os resultados devem ser expostos em um todo complexo organizado tal qual o 

pensamento age. Nesse caso, Rui foi, em um sentido exato e não pejorativo, um moralista: 323  

O que eles veem, sucedendo à idade embrionária do colono, dobrado ao jugo 
dos capitães-mores; o que eles veem, seguindo-se à época tenebrosa do 
africano vergalhado pelo relho dos negreiros, é o período banzeiro do 
autóctone, cedido pela catequese dos missionários à catequese dos 
politiqueiros, lanzudo ainda na transição mal-amanhada, e susceptível, pelo 
seu baixo hibridismo, das bestializações mais imprevistas. Eis o que eles 
enxergam, o que eles têm por averiguado, o que os seus atos dão por líquido, 
no povo brasileiro: uma ralé semianimal e semi-humana de escravos de 
nascença, concebidos e gerados para a obediência, como o muar para a 
albarda, como o suíno para o chiqueiro, como o gorila para a corrente; uma 
raça cujo cérebro ainda se não sabe se é de banana, ou de mamão para se 
empapar de tudo que lhe embutam; uma raça cujo coração ainda não se 
estudou se é de cortiça, ou de borracha, para não guardar mossa de nada, que 
o contunda; uma raça, cujo sangue seja de sânie, ou de lodo [...] (Idem, p. 
369). 
 

Nesse trecho incisivo da Questão social, Rui elabora sua concepção de antropologia 

histórica passando em revista crítica os olhares desprezíveis sobre os tipos humanos 

brasileiros, e denuncia as causas do ostracismo desse povo, além das oligarquias que se sentem 

dele descoladas e o tomam por estorvo, culpando-o das misérias e do atraso do país.324 Esse 

brado do nosso pensador também é um não para si mesmo guardado ao longo dos tempos. Não 

que Rui fosse um mesquinho conformado com as estruturas que montaram o Brasil no quadro 

que ele pinta acima, pelo contrário, Rui sempre se portou tal qual todo inconformado, só que o 

liberalismo a que se filiou ignorava os indivíduos concretos e sempre partia dos indivíduos 

                                                 
323 “[…] Ademais, ele [termo moralista] é empregado apenas no sentido do autor que escreve, que trata da moral, 
esta mesma moral se reduzindo à ciência que ensina a conduzir sua vida, suas ações. O dicionário da Academia 
[Francesa] de 1694 ignora totalmente o termo, e é necessário esperar a edição 1792 para ver o moralista, até então 
dito filósofo, definido como um escritor que trata dos costumes. O aparecimento deste sentido expandido 
responde à obrigação que é então feita de distinguir os doutores da moral, estes não especialistas que, fora de toda 
disciplina e de toda instituição, pensam o homem em sua realidade individual e social, psicológica e moral. A 
experiencia destes amadores esclarecidos não é somente a dos livros, ela é a do grande livro do mundo” 
(LAFOND, 2013, p. 714). Grifos do autor. ** 
** “Que ou quem defende e/ou estuda o moralismo e os preceitos morais, quase sempre sobre eles escrevendo 
alguma coisa;  que ou aquele que é partidário do moralismo, no modo de pensar ou de agir” (DHLP).  
324 “Acusam-nos, ainda, de indolentes, indisciplinados, imprevidentes, preguiçosos, defeitos que não são 
exclusivos dos mestiços, e pertencem ao geral das populações latinas da América. São defeitos mais de educação, 
devidos à ignorância em que vivem, ao abandono a que as condenam. Não trabalham porque não sabem trabalhar, 
não conhecem o valor do trabalho. Um cabra do sertão do Norte vive tão fora da civilização, vive tão parcamente, 
satisfaz-se com tão pouco, que não sente necessidade de morrer de fadiga. Para que esbofar-se, da manhã à noite, 
tangendo uma enxada de dois quilos, num massapê rebelde, se ele pode viver sem isto, se não saberia, sequer, o 
que fazer do preço desse trabalho? Como ter amor ao trabalho, quem não vê outra perspectiva senão a enxada, o 
machado, a foice, de sol a sol, pelo salário miserável de 800 ou 1$000 réis? Não; em tais condições, ele não 
trabalha, não trabalhará nunca, a não ser que o escravizem. Ninguém trabalharia.” (BOMFIM, 1993, pp. 265-
266). 
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suprassensíveis, uma espécie de metafísica da antropologia. Na Questão social, por outro lado, 

ele encontra o eixo que lhe faltara na construção de um pensamento liberal que alargasse seu 

campo de visão e passasse a incluir a massa dos “operários brasileiros, que viestes hoje a 

mim, que me honrais com o desejo de me ouvir, que me estais dando a vossa atenção, a 

importância do elemento que representais cresce a olhos vistos, dia a dia” (Idem, p. 372). 

Nesse caso, o que seria, então, o Brasil e o seu povo nessa fase do amadurecimento 

do pensamento político de Rui Barbosa guiado pelo seu liberalismo rebelde e crítico dos 

teoristas das oligarquias e do espírito de classe média muito bem talhado por Machado de 

Assis em sua obra? E como Rui pensa o Brasil sob um liberalismo guindado à questão social? 

(Idem, p.371): 

Não. Não se engane o estrangeiro. Não nos enganemos nós mesmos. Não! O 
Brasil não é isso. Não! O Brasil não é o sócio de clube, de jogo e de pândega 
dos vivedores, que se apoderaram da sua fortuna, e o querem tratar como a 
libertinagem trata as companheiras momentâneas da sua luxúria. Não! O 
Brasil não é esse ajuntamento coletício de criaturas taradas, sobre que possa 
correr, sem a menor impressão, o sopro das aspirações, que nesta hora agitam 
a humanidade toda. Não! O Brasil não é essa nacionalidade fria, 
deliquescente, cadaverizada, que receba na testa, sem estremecer, o carimbo 
de uma camarilha, como a messalina recebe no braço a tatuagem do amante, 
ou o calceta, no dorso, a flor-de-lis do verdugo. Não! O Brasil não aceita a 
cova, que lhe estão cavando os cavadores do Tesouro, a cova onde o 
acabariam de roer até aos ossos os tatus-canastras da politicalha. Nada, nada 
disso é o Brasil.  
 

Na passagem supra de a Questão social e política, Rui inverte a ladainha dos teoristas 

ligados às oligarquias que acusavam o povo brasileiro de todas as inferioridades, e, de forma 

apaixonada e racional, responsabiliza os dominadores pelo Brasil encontrar-se nesse subnível 

de suas forças produtivas. Assim, Rui diz um não rotundo ao liberalismo oligárquico que 

alimentava as forças políticas da república e aos seus barões sem brasões, nos seguintes 

termos: 

O Brasil não é isso. É isto. O Brasil, senhores, sois vós. O Brasil é esta 
assembleia. O Brasil é este comício imenso de almas livres. Não são os 
comensais do erário. Não são as ratazanas do Tesoiro. Não são os mercadores 
do Parlamento. Não são as sanguessugas da riqueza pública. Não são os 
falsificadores de eleições. Não são os compradores de jornais. Não são os 
corruptores do sistema republicano. Não são os oligarcas estaduais. Não são 
os ministros de tarraxa. Não são os presidentes de palha. Não são os 
publicitas de aluguer. Não são os estadistas de impostura. Não são os 
diplomatas de marca estrangeira. São as células ativas da vida nacional. É a 
multidão que não adula, não teme, não corre, não recua, não deserta, não se 
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vende. Não é a massa inconsciente, que oscila da servidão à desordem, mas a 
coesão orgânica das unidades pensantes, o oceano das consciências, a mole 
das vagas humanas, onde a Providência acumula reservas inesgotáveis de 
calor, de força e de luz para a renovação das nossas energias. É o povo, em 
um desses movimentos seus, em que se descobre toda a sua majestade. 
(Ibidem). 
 

Alguns historiadores, dentre os quais destaca-se Raimundo Magalhães Jr. no livro 

Rui, o homem e o mito (1964, p. 437), aforma que Rui teria aderido à causa dos trabalhadores 

tardiamente porque estes estavam se organizando em sindicatos e a democracia social ruiana, 

segundo esses historiadores, não contemplava significativamente os anseios e expectativas dos 

operários em virtude dos movimentos anarquista e socialista já terem suas células operando no 

Brasil com programas de lutas mais significativos para o conjunto dos trabalhadores. Mas o 

fato é que, tardiamente ou não, Rui trouxe para suas batalhas demandas político-sociais de 

ordem econômica, ao mesmo tempo em que defende, no programa de sua candidatura a 

presidente da república em 1919, as demandas do conjunto dos trabalhadores, dando-lhes 

status de ator político no liberalismo que inaugurava, contrário ao enfoque dos governos da 

República Velha que entendiam a questão social como caso de polícia. Acerta, portanto, 

Brockmann Machado, ao dizer em Rui e a construção da democracia brasileira, que “o 

liberalismo de Rui, superada sua fase individualista, revela-se, nos discursos da campanha 

presidencial de 1919, profundamente comprometido com a promoção dos direitos sociais da 

grande maioria da população brasileira. Manifestando sua solidariedade com a classe 

operária” (1999, p. 281), sem contar, que Rui fora propositivo com plano de benéficos aos 

trabalhadores. 

De acordo com Machado, Wendel Cintra, no seu trabalho Liberalismo, justiça e 

democracia: Rui Barbosa e a crítica à Primeira República Brasileira, nosso jurista não é 

liberal doutrinal, mas um liberal à brasileira movido por nossa história e suas peculiaridades:   

Rui mobilizava o arsenal teórico liberal, adaptando-o aos contextos políticos 
em que ele intervinha, enfatizando determinados pontos em detrimento de 
outros e, inclusive, em certas ocasiões, incorporando temas e abordagens 
estranhas ao próprio repertório do liberalismo clássico. Nesse sentido, 
compreender o liberalismo de Rui implica situá-lo no contexto político-
intelectual em que ele atuava, reconhecer seus interlocutores – adversários e 
aliados –, bem como atentar para seus objetivos imediatos (2016, p. 201). 
 

Já dissemos, em páginas anteriores, que Rui nunca teve a pretensão ou a ilusão de ser 

um teórico e muito menos podemos dizer que ele fora teorista, pois sempre se considerou um 
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homem de ação e as hipóteses, para ele, deveriam ser testadas sob o impacto do método 

científico (RUI, 1942, p. 36).325 Logo, Rui não possuía um olhar muito simpático em relação 

ao teórico, embora não lhe faltassem talentos a tal papel social de extrema significância, pois 

um teórico326 não é simplesmente ser humano no estado febril a criar conceitos nos quais a 

realidade deveria se enquadrar, tal como Engels acusou Hegel de proceder.327 Não, um teórico 

tem a tarefa de explicar a realidade, elaborar conceitos que possam erigir leis representativas 

dos fenômenos que cercam e envolvem o ser humano e, para isso, o estudioso deve ter o 

espírito especulativo, argumentativo, científico ao construir enunciados que possam ser 

pensados, discutidos etc. 

Não concordamos com Cintra quando anota que Rui incorporou temas e abordagens 

estranhas ao próprio repertório do liberalismo clássico, porque nunca pensou a igualdade 

como um valor a ser perseguindo por aqueles que pensam em leis, direito, Estado, política etc. 

Rui não foi um liberal deveras influenciado pelo liberalismo dos séculos XVII e XVIII em 

virtude de algumas escolas liberais terem adotado o direito natural que, para ele, filiado ao 

liberalismo do século XIX, era um sistema metafísico repleto de deduções logicistas 

(BARBOSA, 1942, p. 106). Assim, a escola liberal de Rui “abandona a linguagem do direito 

natural e do contrato para descrever a constituição de uma liberdade que é fruto do processo 

de transformação radical pelo qual passam as relações sociais, econômicas e, por 

conseguinte, políticas da Europa dos últimos três séculos” (VIEIRA-CASSIMIRO, 2016, p. 

7).  

                                                 
325 Quem será o definidor da verdade e do erro?  Esta dignidade pertence à ciência (BARBOSA, p. 17, 1946a). 
326 “Teórico/teorético. Esse adjetivo corresponde a especulação; por isso, assim como este substantivo, possui 
dois significados fundamentais: 1. o que é puramente cognitivo e opõe-se a prático; 2. o que não é redutível à 
experiência e opõe-se a empírico. No primeiro exemplo, fala-se de ‘ciências teoréticas’; no segundo, de 
‘conceitos teóricos’” (ABBAGNANO, 1982, p. 954). ** 
** “Teoria (do grego θεωρία, transl. theoria: 'contemplação', 'reflexão', 'introspecção', de θεωρέω, tranl. theoréo, 
'olho', 'observo', composto por θέα, thea, 'espetáculo', por sua vez derivado de θαῦμα, thâuma, 'visão', e ὁράω, 
horao, 'vejo' indica, na linguagem comum, uma ideia nascida com base em alguma hipótese, conjectura, 
especulação ou suposição, mesmo abstrata, sobre a realidade. Também designa o conhecimento descritivo 
puramente racional ou a forma de pensar e entender algum fenômeno a partir da observação. Na Grécia Antiga, 
teoria significava ‘festa solene, procissão ou embaixada que as cidades helênicas enviavam para representá-las 
nos jogos olímpicos ou para consultar os oráculos’” (https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria), acesso 12.05.2018, às 
22h.  
327 “O erro [de Hegel] consiste em que essas leis são impostas à Natureza e à História, não tendo sido deduzidas 
como resultado de sua observação, mas sim como leis do pensamento. Toda sua construção, erigida sobre essa 
base, é tão forçada que chega, por vezes, a nos eriçar os cabelos: o mundo, quer o queira, quer não, deve 
adaptar-se a um sistema de ideias que, por sua vez, nada mais é do que o produto de determinada fase do 
desenvolvimento do pensamento humano” (ENGELS, 1979, p. 34). Grifos nosso.  
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Retomando advertência de Cintra, de que “compreender o liberalismo de Rui implica 

situá-lo no contexto político-intelectual em que ele atuava, reconhecer seus interlocutores – 

adversários e aliados –, bem como atentar para seus objetivos imediatos”, por isso, 

obviamente, o liberalismo de Rui, que sofre mudanças constantes, não poderia ser, como não 

foi, igual à escola anglo-saxã, porém por ela deixou-se embalar e, por conta dessa paixão, não 

se valeu das abstrações necessárias e, em muitos momentos, fixou-se nas generalizações 

arbitrárias. Seu liberalismo formal, tal qual no primeiro momento da reforma eleitoral de 1879 

a 1881, aparece novamente concordando no pleito dos trabalhadores, enfatizando que “se os 

operários brasileiros são pelo regime da intervenção da lei nas relações do capital com o 

trabalho, não poderão deixar de ser pela revisão constitucional” (BARBOSA, 1999, p. 405). 
328   

Rui é um estadista cuja preocupação axial é construir uma estrutura institucional 

capaz de frear os apetites dos particularismos oligárquicos. Nesse sentido, esforça-se 

leoninamente em busca de remédios jurídicos em face das insanidades políticas e esquece, por 

outro lado, que tal luta é impossível porque nunca se preocupou com a participação da 

cidadania no jogo político e acreditou plenamente nas lutas parlamentares. Assim, Rui é um 

legalista-garantista na acepção revolucionária do pensamento liberal do século XVIII, um 

avanço civilizatório, porém, engessa seu pensamento social ao defender que as lutas dos 

trabalhadores brasileiros na década de dez do séc. XX deveriam condicionar algo menor e 

imediato a outro maior e mediato, demandando um sem número de mediações complexas em 

intermináveis discussões na Assembleia Nacional Constituinte. Outro equívoco de Rui quanto 

às lutas dos operários foi o fato de ter renovado seu liberalismo com base no reformismo 

social cristão em dissonância com o Jeca Tatu, tão bem centrado por ele em sua crítica às 

condições socioeconômicas do Brasil e ao desenvolvimento lento das forças produtivas 

capitalistas no Brasil, que formula uma pérola retórica em detrimento da realidade quando 

afirma que “o direito vai cedendo à moral, o indivíduo à associação, o egoísmo à 

solidariedade humana” (BARBOSA, 1999, p.380). Mais uma vez, Rui apoia-se em modelos 

                                                 
328 “O mesmo homem que combatera a escravidão negra no Brasil aceitava, embora a lamentasse, a escravidão 
branca na Inglaterra; é que aquela representava uma iniqiiidade da lei e por esta não julgava ‘responsáveis as 
instituições’. Em Rui, como na maioria dos homens de seu tempo e da sua formação, os problemas políticos se 
antepunham aos sociais, tidos os últimos por inevitáveis quando não os sanava a solução dos primeiros. Se a livre 
e sabia Inglaterra não extinguira a miséria. esta devia ser considerada parte integrante da condição humana; e, no 
conjunto grandioso das realizações britânicas, esse ponto negro não macularia, para o liberal convicto, a pureza 
da lawful Earth” (PEREIRA, 1946, p. XIV). 
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europeus para resolver problemas brasileiros na esfera do andar de cima como se fosse 

possível criar instituições socioeconômicas por meio de reformas constitucionais.329   

O liberalismo radical era a linguagem de Rui Barbosa e de Joaquim Nabuco, 
eleitos deputados gerais, em 1878, aos 29 anos de idade, pela Bahia e por 
Pernambuco, respectivamente. Embora tivessem vínculos com a aristocracia 
rural de suas províncias, os radicais preferiam tentar apoiar-se nos setores 
altos e médios das cidades, onde viam uma promessa de modernidade e 
opinião pública. Preocupados com o atraso do Brasil, eles acreditavam que 
pela maior mobilização da opinião pública seria possível acelerar o tempo 
histórico, devendo a política transcender as arenas parlamentares por meio de 
conferências e comícios (LYNCH, 2008, p.115). 
 

Nosso ponto de vista tem a pretensão de partir das situações historicamente concretas 

para, então, compreender o que está por detrás das ações de Rui, pois, nesse caso, sendo 

oriundo da baixa classe média, é, por influência de seu pai, patrocinado politicamente pelas 

mãos da família Dantas, constituída de políticos tradicionais com forte controle sobre a Bahia; 

mas Rui, por outro lado, alimenta a ilusão de ser capaz de liderar um movimento político 

capaz de  modernizar o país pelo andar de cima, como também pensou Tavares Bastos,330  a 

atingir o andar de baixo por puro reflexo, esquecendo, porém, de que as oligarquias rurais 

resistiam e resistiram a qualquer mudança que implicasse perda de prestígio e influência 

política: 

Na falta de reformas sociais, seria possível à aristocracia rural, em 
nome da modernidade política, democrática e republicana, converter o 
Estado num instrumento de classe, preservando a hierarquia e as 
distinções face ao segundo povo ou o povo de baixo. Foi esse o 
caminho trilhado por Rui Barbosa, vitorioso com a consolidação da I 
República. Embora ele não pertencesse à aristocracia rural, seu 
formalismo jurídico-político e sua concepção ilustrada de nação 
reduziram-lhe a tal ponto o horizonte de expectativas, que o levaram 
involuntariamente a ajudar a lavoura na liquidação de um regime de 

                                                 
329 “O capital de agora é mais inteligente, e não tem direitos contra a humanidade. Nem o obreiro é o animal de 
carga ou tiro, desclassificado inteiramente da espécie humana pela morte política e pela morte civil, que 
sepultavam em vida o escravo [...] O operário tem todos os direitos de cidadão, todos os direitos individuais, 
todos os direitos civis, e, dotado, como os demais brasileiros, de todas as garantias constitucionais, não se queixa 
senão de que às relações peculiares do trabalho com o capital não corresponda um sistema de leis mais 
equitativas, a cuja sombra o capital não tenha meios para abusar do trabalho” (BARBOSA, 1999, p. 379). ** 
330 “Absorvendo toda a atividade nacional, assume o poder uma responsabilidade esmagadora. Corrompendo a 
nação, corrompe-se a si mesmo; mais e mais inferior á sua tarefa ingente, vê recrescerem os perigos na razão da 
sua debilidade [...] Tão evidente se affigura o perigo, que até os conservadores o indicam em linguagem que não 
é duvidosa Desgraçadamente, parecem os nossos adversários bem longe de abraçarem com decisão uma doutrina 
larga. Limitam-se a retoques e a concessões que, álias uteis e urgentes, penetram só a superfície do systema, 
respeitando-lhe as bases. Quanto a nós, não bastaria despojar o poder executivo central de certas attribuições 
parasitas; fôra preciso fundar em cada provincia instituições que eficazmente promovam os interesses locaes. É o 
programma deste livro, inspirado por um estudo sincero do Acto Addicional” (BASTOS, 1870, pp. 10 e 34-35).  
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governo que seria sempre o de sua predileção e a servir depois de 
arquiteto institucional da aristocrática república dos senhores de 
engenho e fazendeiros de café. Entretanto, suas ilusões com o novo 
regime duraram pouco tempo (Idem, p. 123).  
 

No discurso A questão social, Rui, ilustrado pelo texto anterior de Lynch, assinala 

que o ”abolicionismo restituiu o escravo à condição humana. A reforma social, na sua 

expressão moderada, conciliatória, cristã, completaria, no operário livre, a emancipação do 

trabalho, realizada, outrora, em seus traços primordiais, no operário servil” (1999, p. 379). 

A partir disso, observamos os limites do liberalismo de Rui, o qual esquece o fato de o 

capitalismo precisar, como de regra, dos impulsos e estímulos estatais à promoção do 

desenvolvimento das forças produtivas, neste contexto, Rui não poderia ignorar a questão 

social que, por definição, é econômica justamente pelo fato de ter sido Ministro da Fazenda no 

Governo Deodoro. Mas, seu liberalismo sempre foi influenciado pelo moralismo romântico-

idealista em substituição à realidade prático-econômica, e esse elemento é mais contraditório 

vindo de um indivíduo que afirmava aos seus leitores e ouvintes que seu pensamento não era 

construído na biblioteca e sim no quotidiano de suas atividades de político, advogado, 

conferencista e jornalista.   

De outro modo, o pensador Rui atenta ao fato de que sua “concepção individualista 

dos direitos humanos tem evolvido rapidamente, com os tremendos sucessos deste século, 

para uma transformação incomensurável nas noções jurídicas do individualismo, restringidas 

agora por uma extensão, cada vez maior, dos diretos sociais” (Idem, p. 380).  Isso em virtude, 

segundo Rui, de agora os indivíduos não viverem mais como meros agregados justapostos em 

um determinado território, “mas uma entidade naturalmente orgânica, em que a esfera do 

indivíduo tem por limites inevitáveis, de todos os lados, a coletividade” (Ibidem). Logo, 

repetimos, a moralidade substitui a politícadade e o egoísmo cede à solidariedade humana” 

(Ibidem), fórmula extraída do neotomista Désiré-Joseph Mercier, Cardeal de Malinas em 

Bélgica.  

Nessa nova fase do seu percurso intelectual, Rui, sempre com foco nas experiências 

britânica e estadunidense, alinha-se às influências do espiritualismo cristão de matriz católica 

a partir da leitura que Mercier faz da Encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, 

documento crítico da sociedade industrial e dos excessos do capitalismo, mas, rejeita também 

o socialismo pelo fato de defender a propriedade privada, a democracia representativa, a livre 



286 

iniciativa e, nessa quadra de sua vida, um papel do Estado nas relações de contrato de trabalho 

em favor da proteção social dos trabalhadores, olvidando que a Encíclica defendia, ainda, o 

inaceitável direito à sindicalização e à greve. Assim, a partir do espírito da Doutrina Social da 

Igreja, para Rui, “com os grandes e fortes está o lucro; com os fracos e humildes, o perigo” 

(1999, p. 377). 

Nesse caso, qual o cerne essencial que Rui enaltece da democracia social que o 

Cardeal Mercier preconiza? Aquela “democracia ampla, serena, leal, e, em uma palavra, 

cristã: a democracia que quer assentar a felicidade da classe obreira, não nas ruínas das 

outras classes, mas na reparação dos agravos, que ela, até agora, tem curtido” (Mercier apud 

BARBOSA, 1999, p. 380). Logo, na perspectiva da conciliação de classes, Rui prescreve, nos 

termos de Mercier, que a democracia social “trabalha em distribuir com mais equanimidade a 

riqueza pública, em obstar a que se concentrem nas mãos de poucos, somas tão enormes de 

capitais, que, praticamente, acabam por se tornar inutilizáveis, e, inversamente, quando se 

ocupa em desenvolver o bem-estar dos deserdados da fortuna” (Idem, p. 381).  

Partindo dessas premissas, Rui apresenta oito medidas de artigos de justiça que, ponto 

a ponto, regulariam a relação entre capital e trabalho, são elas: 1. indenizações dos acidentes 

no trabalho, seguro obrigatório em favor dos operários (1999, p. 397); 2. igualdade dos sexos 

perante o trabalho, a igual trabalho, salário igual (ibidem); 3. mínimo quanto à idade dos 

jovens operários, salário dos menores e o máximo de horas de trabalho (p. 398); 4. limitação 

das horas de trabalho (ibidem); 5. urgência em remediar os abusos do trabalho noturno (p. 

399); 6. regulamentação do trabalho em domicílio, em casa (p. 399); 7. proteção da 

trabalhadora gestante ao “abrigá-las das demasias do trabalho, eximi-las, mesmo, 

inteiramente a ele no termo da gravidez e no período pós-puerperal” (p. 400); 8. organização 

“dos armazéns de venda, estabelecidos com a cor de benefício aos trabalhadores, mas que, na 

realidade, não são mais do que aparelhos de escravização deles aos capitais, a cuja indústria 

servem” (ibidem).  

Porém, para implementar tais medidas legais que viabilizassem a democracia social, 

Rui, leal ao legalismo, um dos princípios do liberalismo, acentua “que a muitas dessas 

medidas opõe o nosso Direito Constitucional e, na urgência, portanto, com que se impõe a 
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revisão constitucional, para chegarmos a essas medidas” (1999, p. 401).331 A revisão da 

Carta de 1891 a que Rui alude, defendida por muitos conforme interesses, pleiteava uma 

reforma que tirasse das oligarquias o poder que elas exerciam sobre os governos estaduais e 

federal, além de cogitar na transformação do Supremo Tribunal Federal no fiador da república, 

poder moderador. 

Por outro lado, Rui também defendia a reforma da Constituição devido ao fato de que 

o Projeto de Lei que limitava as horas de trabalho de autoria do deputado Figueiredo Rocha, 

em 1911, foi rejeitado pela maioria da comissão parlamentar porque era “contrário à 

Constituição, já por violar a liberdade industrial, que ela consagra no art. 72, nº 24, já por 

invadir o poder de polícia, reservado, segundo a jurisprudência americana, como pela nossa, 

aos governos dos estados” (BARBOSA, 1999 p. 402-403).332 Nesse caso, com razão, Rui 

pretende convencer os trabalhadores a aliarem-se a ele na jornada pela revisão constitucional 

em virtude de ela permitir não somente ao legislativo legislar sobre as relações de trabalho, 

como também construir a “estrada para a união e conciliação nacional” (Idem, p, 405) à 

medida que derrotaria Epitácio Pessoa, representante daqueles que darão, segundo Rui, 

continuidade em aumentar o sofrimento do Jeca Tatu enquanto alimenta os comensais do 

erário, as ratazanas do tesouro, os mercadores do Parlamento, sanguessugas da riqueza 

pública, os falsificadores de eleições, os compradores de jornais, os corruptores do sistema 

republicano etc. (Idem, p. 372).  

Mas no que consiste essa democracia social da qual Rui busca subsídios na Encíclica 

Rerum Novarum do Papa Leão XIII por meio das considerações do filósofo tomista Mercier? 

Em primeiro lugar, voltamos a frisar a ideia de conciliação de classes em detrimento da luta de 

classes por ser a única saída razoável, pois “as reformas sociais, que vos aconselho, não são 

as que se embebem no espírito da luta entre as várias camadas sociais. Nomes há, que atuam 

                                                 
331 “[…]  o adversário, outra coisa não fez, senão me dar razão de todo na minha tese essencial, na única de que 
eu podia fazer conta: na tese de que será mister rever a nossa Constituição, para habilitar o Poder Legislativo a 
tomar as medidas, que a questão social lhe reclama” (BARBOSA, 1999, p. 402).  
332 “Diante de todo panorama nacional e a ausência de legislação que regulamentasse direitos dos trabalhadores, 
surgiu a primeira proposta de projeto de lei que tratou de legislação específica sobre as relações de trabalho e os 
acidentes delas decorrentes. Assim, em 1911 um projeto de lei de origem dos Deputados Figueiredo Rocha e 
Rogério Miranda, tentou regulamentar a duração do trabalho propondo fixação de jornada laboral consistente em 
oito horas ao dia. Este projeto, então, pioneiro, foi taxado de anárquico e imoral  para a época. É de se ressaltar 
que a situação histórica do cenário legislativo sobre acidentes do trabalho não é das melhores ante a constatação 
de avanço e retrocesso social, como se verificará na exposição de cada instrumento normativo que tratou sobre o 
tema” (ANDRIETTA, 2009, p. 54). ** 
** A Questão social de 1919 reflete o pensamento reformista de Rui quanto ao capitalismo no Brasil.  
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como espantalhos. O de capitalismo é um desses” (1999, p. 407); segundo, o capitalismo não 

pode ser espantalho em virtude de ser um sistema produtivo liberalizador das melhores 

energias dos indivíduos e da coletividade em razão da livre iniciativa favorecer que todos 

colaborem de acordo com seus talentos, por isso os operários não devem acreditar na ideia de 

que todos “os males do sistema econômico predominante no mundo venham de que os meios 

de produção estejam com os detentores de capitais. Os operários não melhorariam se, em vez 

de obedecer aos capitalistas, obedecessem aos funcionários do estado socializado” (Ibidem). 

Outrossim, os operários, partindo da premissa platônico-aristotélica de que em não 

“havendo nação capaz de se bastar a si mesma, a sorte dos operários está ligada à da 

indústria, que os utiliza; os trabalhadores, em cada indústria, são solidários com os patrões, 

e, em cada país, os patrões formam, com os operários, um agregado natural inteiriço, coeso, 

indissolúvel” (Ibidem). Isto é, Rui acalenta a concepção de que o capitalismo é um sistema 

natural por ser necessário, portanto, os trabalhadores devem, sob um alto grau de moralidade, 

ao lado dos patrões moralizados pelo sentimento de dignidade, trabalharem pela “colaboração 

mútua das classes [...] Uma necessidade invencível” (Ibidem) com vista ao progresso e à 

civilização. 333 

Assim, animados quanto ao fim das “desigualdades”, pela supressão das diferenças 

abismais de recursos materiais que essas classes dispõem, patrões e trabalhadores devem se 

aproximar “uns dos outros; é que, congraçando-se entre si, tornem cada vez menos 

necessária a interferência legislativa nas relações entre as duas classes; é que o arbitramento 

se converta em meio de resolver automaticamente as suas desavenças” (1999, p. 408). Dessa 

forma, Rui entende que as leis são desnecessárias quando os indivíduos compreendem que 

nada é “mais desejável do que a cooperação entre as classes [...] Os patrões não se devem 

esquecer de que o seu interesse prende, trava, entrosa com o interesse social, nem perder 

jamais de vista que não se pode tratar o trabalho como cousa inanimada” (Ibidem) por ser o 

                                                 
333 “Não é só o proprietário, o industrial, o comerciante. Não é somente o banqueiro, o armador, o fabricante, o 
senhor de latifúndios, o dono de minas e estradas. Não. Todos os que entram para o corpo  
social como um glóbulo de sangue, uma célula nervosa, ou um elemento químico no corpo humano, todos esses 
participam dos elementos conservadores da comunidade. Grave erro seria o de pormos a uma parte o operário, à 
outra as classes conservadoras. Nas classes conservadoras ao lado do patrão está, com o mesmo direito, o obreiro. 
Os elementos conservadores da sociedade são o trabalho, este primeiro que todos, o trabalho, digo, o capital, a 
ciência e a lei, mantida pela justiça e pela força. Isto é: a lavoura, a indústria, o comércio, a instrução, a 
magistratura e as forças armadas. Eis, senhores, verdadeiramente, as classes conservadoras” (BARBOSA, 1956, 
p. 11).  
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elemento que constrói a riqueza, e se ontem era inanimado nos braços dos pretos escravizados 

não por capitalistas racionais, mas pela opressão sem rosto, sem face, hoje não pode ser o dos 

trabalhadores. 

Capital e trabalho, então, devem agir sob o império da moralidade, em colaboração 

necessária por conta da natureza do capitalismo atrelar-se à produção de bens vitais à ordem 

da vida, e Rui não se afasta desse plano moral e diz que “são consequências da irresistível 

evolução econômica do mundo. Por isso ‘as Constituições não podem continuar a ser 

utilizadas como instrumentos, com que se privem dos seus direitos aqueles mesmos, que elas 

eram destinadas a proteger, e que mais lhes necessitam da proteção’”? (1999, p. 409). Assim, 

a democracia social de Rui não ignora o fato de o capitalismo não figurar essa perfeição 

racional ao colocar desiguais em um plano de ajuda mútua. Ora, se a Constituição é um 

instrumento econômico, e o é, também se torna chave jurídico-política ao pôr em um 

documento válido, até onde a previsibilidade possa alcançar, os muitos negócios a serem 

protegidos sob contrato no qual os pactuantes estabeleçam direitos e deveres recíprocos. E, 

com acerto, mas não totalmente, que Rui distingue os operários de hoje dos escravizados de 

ontem a partir da consagração dos direitos civis: 

O operário tem todos os direitos de cidadão, todos os direitos individuais, 
todos os direitos civis, e, dotado, como os demais brasileiros, de todas as 
garantias constitucionais, não se queixa senão de que às relações peculiares 
do trabalho com o capital não corresponda um sistema de leis mais 
equitativas, a cuja sombra o capital não tenha meios para abusar do trabalho 
(1999, p. 379).  
 

Conforme a Constituição de 1891, o voto era direto nas seguintes condições do artigo 

70, a saber: São eleitores os cidadãos maiores de 21 annos, que se alistarem na fórma da lei. 

§1º. Não podem alistar-se eleitores para as eleições federaes, ou para as dos Estados: 1º. Os 

mendigos; 2º. Os analfabetos [...]”. De acordo com o dispositivo constitucional de 1891, o 

voto era direto, porém não era universal e muito menos secreto, pois os analfabetos, eleitores 

no Brasil até a Lei Saraiva,334 continuaram excluídos do direito ao voto até o advento da 

Constituição de 1988, e quanto à extensão eleitoral às mulheres somente foi quebrada com o 

                                                 
334 Decreto nº 3.029, de 9 de janeiro de 1881 que instituiu o voto direto e proibiu os analfabetos de votarem. ** 
** A Constituição de 1824, Capitulo VI, Das Eleições, artigos 90 ao 96, garantiam os analfabetos de votarem. 
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Código Eleitoral de 1932335 que instituiu o direito às mulheres de participarem da vida política 

enquanto eleitoras e eleitas, e ao mesmo tempo tornou o voto secreto. Nesse caso, Rui, liberal 

aristocrático, assevera que “o operário tem todos os direitos de cidadão”, ou seja, somente os 

direitos civis, ao passo que, ao lado das mulheres (que não votavam e a maioria não 

trabalhava), não dispunham dos direitos políticos em virtude da maioria dos trabalhadores ser 

de analfabetos e excluídos dos direitos sociais pela falta dos direitos econômicos.336 

A democracia social que Rui vislumbrou na Questão social registrou importantes 

avanços na história do seu pensamento político impregnado pelo liberalismo zeloso quanto sua 

matriz inglesa, difícil de ser reprisada nestas terras tropicais em virtude das muralhas culturais 

erguidas no processo histórico. Rui foi um liberal honesto do ponto de vista dos princípios que 

fundam teoricamente essa escola, e por isso acabou pagando um preço político em um país 

atordoado pelos enormes problemas derivados das desigualdades econômicas, não sabendo ou 

não querendo criar um liberalismo brasileiro no qual coubessem as realidades do seu tempo. 

Resta-nos abordar, ainda, para completar este tópico, o que ficou convencionado de 

democracia jurídica. Para Cintra, Rui “desenvolveu um conceito normativo de ‘democracia 

jurídica’, que serviu de referência para sua crítica ao establishment republicano e que se 

compunha fundamentalmente de dois eixos: (1) organização e autonomia da sociedade civil e 

(2) primazia do Poder Judiciário como ‘summa potestas’ do regime republicano” (2016, p. 

203).  

Rui, apesar de seu enorme cabedal teórico, não foi, a rigor, um teórico nos moldes 

dos autores europeus que criaram sistemas de leituras da realidade a partir de abstrações que 

possam ter validade universal por meio dos problemas singulares, por isso estamos convictos 

                                                 
335 Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932. O Brasil garantiu bem mais cedo o direito de a mulher votar 
em relação a muitos países europeus como Suíça, por exemplo, o que somente ocorreu por volta de 1971. 
336 “Pretendo dividir o conceito de cidadania em três partes. Mas a análise é, neste caso, ditada mais pela história 
do que pela lógica. Chamamos estas três partes ou elementos de civil, político e social. O elemento civil é 
composto dos direitos necessários a liberdade individual – [...] liberdade de imprensa, pensamento e fé, o direito à 
propriedade e de concluir contratos válidos e o direito à justiça. Este último difere dos outros porque é o direito 
de defender e afirmar todos os direitos em termos de igualdade com os outros e pelo devido encaminhamento 
processual. Isto nos mostra que as instituições mais intimamente associadas com os direitos civis são os tribunais 
de justiça. Por elemento político se deve entender o direito de participar no exercício do poder político, como um 
membro de um organismo investido da autoridade política ou como um eleitor dos membros de tal organismo. As 
instituições correspondentes são o parlamento e os conselhos do governo local. O elemento social refere-se a tudo 
o que vai desde o direito a um mínimo de bem-estar econômico e segurança ao direito de participar, por 
completo, na herança social e levar a vida de um ser civilizado de acordo com os padrões que prevalecem na 
sociedade. As instituições mais intimamente ligadas com ele são o sistema educacional e os serviços sociais” 
(MARSHALL, 1967, p. 63-64).  
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de que Rui fora um ator político que se valeu dessas abstrações nos debates jurídico-políticos 

que travou constantemente. De outro modo, estamos de acordo com Cintra quanto ao dado de 

que Rui, “em vez de apresentar um desenvolvimento linear e unívoco, é permeada de 

rupturas, adaptações e revisões. Assim, não parece apropriado tomar sua vasta produção 

intelectual como um bloco monolítico, como doutrina fechada que teria se desenvolvido de 

modo coerente do início ao fim da carreira” (2016, p. 201), embora os grandes construtores 

de teorias sejam assim. 

Depois que a república foi assentada por meio dos governos de Floriano Peixoto, 

Prudente de Morais e, sobretudo, de Campos Salles com “A Política dos Governadores” ou 

aliança com os estados,337 as velhas oligarquias reorganizaram-se para comandar o país até a 

Revolução de 1930. Nesse ínterim, Rui, embora já viesse ensaiando uma ideia exata disso, a 

partir de 1909, quando entra no pleito à presidência da república, torna seu pensamento mais 

claro quanto ao fato de que a república se tornara um farrapo e era preciso retomar o espírito 

que deu causa ao movimento de 15 de novembro de 1889 e o melhor, da Carta de 1891. 

Assim, para Rui, “depois de termos sacrificado a Monarquia e estabelecido a República, 

supondo melhorar de instituições, e promover o governo da nação pela nação” (1989, p. 

224), o espectro que paira sobre o céu da nação brasileira é o “retrocesso mais violento das 

conquistas liberais, já consolidadas sob o antigo regimen, a um sistema de anarquias e 

ditaduras, alternativas ou simultâneas, com que contrastam epigramaticamente as formas de 

uma ‘democracia esfarrapada’” (Ibidem). Essa democracia maltrapilha estrangula a 

“democracia jurídica, em que, há vinte e cinco anos, encarnávamos o nosso ideal, à 

demagogia anárquica, misto de cesarismo e indisciplina, pretorianismo e jacobinismo (1989, 

p. 231).  

                                                 
337 “A política geográfica da Regência, esboçada, mas frustrada nos primeiros passos da nacionalidade, prematuro 
ensaio republicano, não logrou assentar um arremedo da política dos governadores, esquema que daria 
estabilidade, por trinta anos, ao sistema de 1889, pobres as províncias de riqueza e de interesses particularistas, 
convergentes o 
comércio e o crédito. [...] Diante dos interesses em dissídio - a cafeicultura recente, a indústria remanescente do 
encilhamento, os velhos comissários e parte dos exportadores - somente uma vigorosa aliança política será capaz 
de sustentar a reação saneadora. A empresa seria prematura nas hostes divididas de Prudente de Morais. A 
política dos governadores - política dos Estados, na versão oficial - será o pedestal sobre o qual imperará Campos 
Sales, num esquema político de trinta anos de duração, apesar de sua estrutura não monolítica. Os vinte 
governadores, reservada a direção ao presidente da República, com o centro em São Paulo, fazem o Congresso, 
que, por sua vez, apoia a política do chefe das hostes estaduais. O anel político vincula-se a uma coligação 
econômica, que parte de Londres e chega às fazendas, num traço de dependência pontilhado de distorções, 
veleidades autonomistas e de um mercado interno em crescente expansão” (FAORO, 2012, p. 362 e 589).  
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Esse espectro violento que coloca em cheque as conquistas liberais, destacadas por 

Cintra (2016, p. 2015) e Lynch (2012, p. 158), é a implantação de a política dos governadores 

que restabeleceu o império das oligarquias e tem, por pior, o excesso de poder concentrado nas 

mãos do poder executivo federal que, “no regimen presidencial, já seja, de sua natureza, uma 

semiditadura” (BARBOSA, 1989, p. 232), que estrangula o Estado de Direito por meio do 

instrumento Estado de Sítio que, até 1914, ano em que Rui pronuncia o discurso O Supremo 

Tribunal Federal na Constituição Brasileira no Instituto dos Advogado, foi editado por sete 

vezes supostamente com base nos artigos 34, 48 e 80 da Carta de 1891. Mas: 

O abuso nas decretações do Estado de sítio – que já havia sido objeto de 
crítica de Rui Barbosa nos primeiros anos da República, durante o governo 
de Floriano (Lynch, 2012, p. 159) – o levou, em março de 1914, a impetrar 
vários pedidos de habeas corpus no STF com o objetivo de garantir a 
imunidade parlamentar dos oposicionistas e a liberdade de imprensa, após 
mais uma utilização daqueles dispositivos para conter suposta “conspiração” 
durante governo Hermes (CINTRA, 2016, p. 206).  
 

O fato é que o emprego excessivo do recurso Estado de sítio muito preocupava Rui 

por conta da violência que o executivo federal exercia sobre as instituições e inimigos 

políticos, pois não era usado conforme o necessário firmado pela Carta de 1891, ou seja, de 

remédio jurídico-político tornara-se veneno político colocando os direitos e garantias 

individuais em risco, por isso Rui opõe-se a esse instituto terminantemente. Contudo, isso 

somente não basta para que Rui pense, segundo Cintra, em uma democracia jurídica porque o 

próprio Rui alertara para o fato de que a sociedade civil, à época, tinha baixa participação 

política e quase nenhuma autonomia ante os governos federal e estaduais,338 a começar pela 

imprensa ter perdido o seu papel de investigar, informar e veicular discussões sobre os 

negócios públicos. Nesse sentido, alerta-nos Cintra que Rui compreendia ser “inequívoca 

tendência da República brasileira para se converter em uma ‘ditadura’ ou uma ‘autocracia’, 

análogas ao czarismo russo ou o império germânico” (2016, p. 206). Vejamos outro 

importante testamento político de Rui: 

Meu país conhece o meu credo político, porque o meu credo político está na 
minha vida inteira; creio na liberdade onipotente, criadora das nações 

                                                 
338 José Bonifácio alertara, em 1879 e 1881, que a educação política se processa por meio das eleições, por isso 
defendeu, naquela ocasião, que se alargasse mais o direito de voto que a Carta de 1824 instituiu (1879, 1880). E 
Rui também tinha sido alertado por Joaquim Nabuco do erro dos liberais na edição da Lei Saraiva que teve efeito 
contrário ao esperado, visto que amentou o domínio das oligarquias sobre o pequeno de eleitores à época. Tarde, 
Rui apela para participação política, como se fosse possível com as estruturas políticas à época.  
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robustas; creio na lei, emanação dela, o seu órgão capital, a primeira das suas 
necessidades; creio que, neste regímen, não há poderes soberanos, e 
soberano é só o direito, interpretado pelos tribunais; creio que a própria 
soberania popular necessita de limites, e que esses limites vêm a ser as suas 
constituições, por ela mesma criadas, nas suas horas de inspiração jurídica, 
em garantia contra os seus impulsos de paixão desordenada; creio que a 
república decai, porque se deixou estragar confiando-se ao regímen da força; 
creio que a federação perecerá, se continuar a não saber acatar e elevar a 
justiça; porque da justiça nasce a confiança, da confiança a tranqüilidade, da 
tranqüilidade o trabalho, do trabalho a produção, da produção o crédito, do 
crédito a opulência, da opulência a respeitabilidade, a duração, o vigor; creio 
no governo do povo pelo povo; creio, porém, que o governo do povo pelo 
povo tem a base da sua legitimidade na cultura da inteligência nacional pelo 
desenvolvimento nacional do ensino, para o qual as maiores liberalidades do 
tesouro constituíram sempre o mais reprodutivo emprego da riqueza pública; 
creio na tribuna sem fúrias e na imprensa sem restrições, porque creio no 
poder da razão e da verdade; creio na moderação na tolerância, no progresso 
e na tradição, no respeito e na disciplina, na impotência fatal dos 
incompetentes e no valor insuprível das capacidades (BARBOSA, 1985, p. 
37-38). Grifos nosso.  
 

A república brasileira, como Rui bem o disse, nasceu sob uma ditadura que foi 

necessária para firmar as novas instituições, contudo, com prazo determinado, pois sempre 

defendeu e bem influenciou Deodoro para convocar uma Assembleia Constituinte visando 

legitimar o novo regime e criar um ambiente fundado em um Estado liberal e federado em 

torno de uma democracia representativa. Mas a democracia jurídica que Rui defendeu diante 

de seus pares tinha o objetivo de criar estabilidade política entregando ao Supremo Tribunal 

Federal, a exemplo da experiência estadunidense, o papel de mediador entre as instituições, 

outrora, no Império, desempenhado pelo poder moderador. Mas pelo visto, e Rui bem 

observou esse fenômeno, a instituição que acabou por desempenhar esse papel até hoje tem 

sido as Forças Armadas lideradas pelo exército, que de certa forma tutela a democracia 

brasileira. 

Por outro lado, a democracia jurídica de Rui não foi possível pelo próprio liberalismo 

doutrinário que sempre cercou o universo mental do nosso autor, visto ter sacrificado a 

realidade em favor de suas ideias e seus ideais; visto que Rui, por conta da implantação da 

república e, consequentemente, seus desafios, freou seu ímpeto de reformador social em 

detrimento do apostolado republicano que trouxe para si como bem observou Oliveira Vianna; 

visto Rui não ter levado adiante a luta pela institucionalização da educação pública e, 

tardiamente, ter pensado na inclusão dos trabalhadores nos processos eleitorais pela república 
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afora. Assim, a inviabilidade da democracia jurídica deve-se, sobretudo, a ausência do maior 

número de cidadãos na cena pública, e educação a criar opinião pública, como fazem as 

democracias.  

  

5. Considerações finais parciais 

Mantendo a nossa intenção de transformar o formato das considerações finais parciais, 

ao fim de cada capítulo, em um espaço reflexivo, evitando, portanto, a tradicional 

recapitulação, nos impomos considerações teóricas em respeito ao plano estabelecido na 

Introdução Geral. Semelhante ao socialismo, por exemplo, o liberalismo guarda em si muitas 

correntes que, embora gravitem no entorno do núcleo central em que estão os elementos 

estruturantes do sistema (freios e contrapesos, propriedade privada, liberdade, segurança e 

igualdade jurídicas, juiz imparcial, tripartição das funções de Estado, representação política 

etc.), têm perspectivas prático-teóricas distintas uma das outras, desvelando, assim, riqueza de 

abordagens próprias quanto às doutrinas que perpassam os tempos e espaços com as mais 

diversas colaborações conceituais. A riqueza do liberalismo encontra-se no fato dos fazeres 

quotidianos dos indivíduos ensejarem rico material de análises aos homens de letras que 

elaboraram representações teóricas e, assim, um sistema conceitual que vem, vigorosamente, 

reconstruindo-se em meio às críticas dos sistemas oponentes. Logo, o pensamento liberal não 

nasce da cabeça de um grande teórico iluminado e, por mais que John Locke seja considerado 

o pensador que sistematizou os muitos elementos estruturantes dessa escola, não o fez de 

forma definitiva, pois, coube aos muitos pensadores liberais o papel de colocar mais um tijolo 

no edifício conceitual do sistema.  

E esses pensadores estavam sempre antenados aos problemas postos pelas contradições 

de suas respectivas épocas, sendo da responsabilidade do pensamento liberal enorme 

progresso que proporcionou à humanidade, basta pensarmos não somente na Europa, mas nas 

influências que exerceu sobre países distantes tais quais Austrália, Brasil, Argentina, EUA, 

Japão etc. As saídas encontradas pelos liberais, após embates sangrentos, trouxeram 

seguranças jurídico-políticas que viabilizaram, com certa tensão, o progresso econômico como 

coroamento das outras formas de progresso. Mas o liberalismo nasceu no solo britânico para 

dar conta das inúmeras incertezas diante dos conflitos entre rei, parlamento, lordes, igreja e, 

sem esquecer, da burguesia que se pronunciava como classe orgânica a forçar participação no 
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jogo político na defesa dos seus interesses difusos. Não é sem razão que Locke sai do seio da 

camada de pequenos produtores e elabora a atual ideia de propriedade que cai como uma luva 

nas mãos que justificavam as lutas da burguesia contra a asfixiante ideia de propriedade 

baseada na estirpe de sangue e de família conforme a realeza e a aristocracia.  

Ao mudar o fundamento da propriedade, os liberais acabaram por ampliar a liberdade 

para muitos, bem como a igualdade formal, o respeito aos contratos e a idealização de um 

Estado na perspectiva dos indivíduos, ou seja, o liberalismo passou a confundir-se com o 

individualismo, em que pese muitos teóricos como Rousseau e Kant, por exemplo, firmarem o 

valor da igualdade, não somente na esfera formal, mas também na órbita material. Aliás, a 

igualdade é um elemento controverso nessa escola porque, para muitos, tal qual Rui, ela 

sufoca as justas expectativas dos indivíduos. Nesse sentido, a ideia de igualdade pensada pelo 

liberalismo inglês não exclui o rei, os lordes e o clero, mas os inclui ao lado dos homens de 

negócios, podendo ser eles pequenos, médios ou grandes produtores de riqueza. Contudo, essa 

ideia de igualdade formal não é estendida ao restante dos que compõem a sociedade inglesa 

desses tempos, não obstante Thomas Marshall ter sustentado que já havia no século XVIII a 

perspectiva de os direitos civis serem estendidos aos cidadãos, se não no plano concreto, pelo 

menos no plano abstrato-simbólico que proporcionou as lutas históricas pelos direitos políticos 

e depois os sociais. Que seja. O liberalismo revoluciona as relações de produção e, com isso, 

as relações sociais. Essas imensas revoluções pelo século XVIII afora acabaram por colidir 

contra Portugal, cuja coroa transladou-se ao Brasil e trouxe sua corte que acabou por 

transformá-lo de colônia à condição de Reino Unido ao lado de Portugal e Algarves. Pode-se 

dizer que a descolonização do Brasil nasceu com a chegada do príncipe regente à cidade do 

Rio de Janeiro em virtude das mudanças que causou, pois, o Brasil seria soberano com D. João 

VI ou com seu filho, visto a possibilidade de o rei querer ficar no solo ultramar, apesar de 

\voltar para Portugal. 

As ideias liberais chegam ao Brasil ou por meio do ensino da Faculdade de Coimbra 

junto aos alunos brasileiros, ou pelas leituras que prelados, militares, agentes da coroa e 

homens de negócios faziam dos livros de autores ingleses, portugueses e franceses, sem 

produzir, por outro lado, material teórico ou de propaganda das ideias liberais, salvando uma 

coisa ou outra por meio de epístolas. Mas o fato é que, no Brasil, essas ideias circulam em 

ambientes restritos e tomaram novos impulsos com a chegada de D. João VI, tendo impacto 
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sobre as artes, a economia e, sobretudo, no debate sobre ciências, direito, política, economia e 

filosofia, criando e impulsionando colégios na sede da coroa.  

Destaca-se, no período pré-joanino, o jurista Tomás Antônio Gonzaga que traz ao 

Brasil seu livro Tratado de direito natural em que faz um exame sobre o direito natural a 

partir do diálogo que estabelece com Hugo Grotius, Samuel Pufendorf, Christian Thomasius, 

Johann Heineccius e outros autores católicos sem passar ao exame de teóricos da escola 

hobbesiana.339 A importância de Gonzaga repousa não somente sobre sua obra teórico-

literária, mas também no papel que desempenhou na Conjuração Mineira como um dos 

mentores intelectuais, o que levou a sua deportação para Moçambique depois que o 

movimento acabou desbaratado pelas autoridades de Vila Rica. Outrossim, o livro em tela de 

Gonzaga não fez eco à época em virtude de os liberais brasileiros perceberem que o autor 

passou ao largo do jusnaturalismo, que justificava o poder político sob princípios laicos, Mas 

Gonzaga optou por justificar um soberano em bases contrárias ao constitucionalismo inglês.  

Outro detalhe importante é que o jusnaturalismo laico não fez escola no Brasil em 

virtude do seu declínio na Europa a partir da ascensão política da burguesia e as crescentes 

críticas que os liberais conservadores fizeram aos excessos da pequena burguesia radical 

durante os processos da revolução francesa, mormente as práticas do terror impostas pelos 

jacobinos filiados ao pensamento jusnaturalista. Assim, a vertente jusnaturalista que toma 

fôlego em Portugal e, consequentemente, no Brasil, é de inspiração tomista pelos textos de 

Francisco Suárez, Luís de Molina e outros, sob novos impulsos à Reforma Protestante. 

Outro elemento importante na formação do pensamento filosófico brasileiro e, por 

extensão, do liberalismo no Brasil, foi a escola tomista, que chega ao país pelo ensino dos 

jesuítas dedicados à formação dos padres e dos filhos das famílias abastadas até a expulsão 

deles do Reino de Portugal por determinação do Marques de Pombal em 1759, que deixou 

marcas no ensino e na formação dos jovens brasileiros porque, embora expulsos os jesuítas, 

sua herança intelectual permaneceu ao longo das lições oferecidas pelos padres e preceptores 

aos filhos das oligarquias. O tomismo no Brasil não teve consequências progressistas por ter 

desempenhado uma função doutrinária de justificações do papel e da importância da Igreja ao 

lado da apologia do absolutismo monárquico português, acabando por legitimar o príncipe por 

interesses.  

                                                 
339 Cujos pensadores são, sem serem seguidores de Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu etc.  
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Com a vinda da família real ao Brasil, veio também o cortejo de valores franceses que 

influenciam Portugal e, obviamente, o pensamento filosófico, liderando demais elementos da 

escola francesa, ainda mais com a chegada da Missão Artística Francesa em março de 1816, 

que impulsiona as artes no Brasil. Destaca-se, nesse caldeirão, o ecletismo que influenciará 

inúmeras gerações de artistas, políticos, juristas e pensadores, visto ser a escola eclética um 

amálgama de muitas teorias pertencentes a outras escolas do pensamento, nesse caso encobre e 

esconde as contradições entre elas. Todavia, o sucesso do ecletismo nas terras tupiniquins 

deve-se, como vimos, ao fato de forjar a unidade do espiritualismo cristão com o pensamento 

científico, do direito com a política, da economia política com a moral, assim por diante. 

Mesmo que o ecletismo no Brasil não tenha se tornado uma escola filosófica oficial, no 

Segundo Reinado, tem seu auge por conta do espírito eclético de Pedro II que exerceu 

influência por meio de impulsos significativos no campo das artes, com isso grande pressão 

sobre a vida intelectual no Brasil. 

A figura chave do ecletismo brasileiro, a despeito de inúmeros outros personagens de 

grande monta do nosso século XIX, destaca-se na extensa produção intelectual de Rui que 

soube, acima dos demais, construir um mosaico de elementos teóricos diferentes em favor de 

uma visão de mundo que lhe permitiu contribuir na elaboração de sugestões em muitos 

campos da vida nacional: nas lides forenses, na tribuna jornalística, na atividade de 

parlamentar como tribuno e parecerista de projetos de lei, na administração pública e na 

diplomacia. Se Rui foi um liberal no universo jurídico-político, não deixou de ser eclético 

justamente porque essa escola lhe permitiu transitar pelas muitas teorias sem perder o foco do 

seu interesse que era mudar o Brasil para ingressar na fileira dos países civilizados. 

E é esse o ideal que domina seus esforços, pois tornar o Brasil um país civilizado 

consiste em deixar para trás instituições jurídico-políticas que não representam exigências do 

momento como também expressam imoralidades que agridem o senso de razão, o sentido de 

proporção e impossibilitam um conjunto de fatores que pode trazer bem-estar aos indivíduos. 

Nesse sentido, Rui é um vigoroso abolicionista porque a escravidão corrói o espírito cristão, 

obsta a civilização e impede a liberdade, colocando o homem em contradição com os valores 

que consubstanciam a humanidade de cada ser humano. O ideal ruiano de civilização consiste 

em um sistema jurídico-político que enseja um Estado federado, judiciário absolutamente 

independente de toda e qualquer ingerência, parlamento capaz de produzir normas que 
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facultem ao executivo implementar medidas que dinamizem as forças econômicas amarradas 

pelos entraves dos interesses particulares defendidos pelas oligarquias brasileiras. 

E se Rui trava lutas contra as oligarquias, delas, por meio dos seus filhos ilustrados, 

obtém apoio as suas campanhas eleitorais e, por isso está sujeito à “eterna contradição 

humana” (ASSIS, 1997, p. 11), e justamente porque “os homens fazem a sua própria história; 

contudo, não a fazem de livre e espontânea vontade, pois não são eles quem escolhem as 

circunstâncias sob as quais ela é feita, mas estas lhes foram transmitidas assim como se 

encontram” (MARX, 2011, p. 25). Diante disso, Rui elabora uma concepção liberal centrada 

no indivíduo livre, intelectualizado e moralmente apto a estabelecer com seus coetâneos iguais 

uma ordem jurídico-política rodeada de benefícios civilizatórios. Porém, paradoxalmente, o 

liberalismo ruiano é mais rico de valores anglo-saxônicos aos brasileiros. 

Dessa forma, a Rui cabe a máxima de que “yo soy yo y mi circunstancia, y si no la 

salvo a ella no me salvo yo” (GASSET, 1966, p. 322), porque, sendo animal político, não 

teme suas contradições aos olhos da oposição, as assume e faz delas circunstâncias históricas 

que acabam por mudar a realidade do meio em que vive. Se Rui se contradiz na relação entre a 

Questão social de 1919 e a Oração aos moços de 1920, nesta retomando a igualdade liberal do 

Discurso de 1879, em dissintonia com a ideia de que defendeu o fato de o capital e a riqueza 

nascerem do trabalho, nos apropriamos deste último conceito para dizer que ele está certo e, 

assim, enfatizamos que o justo distributivo real passa por libertar o humano do capital - único 

sujeito histórico vitorioso. E a via a essa liberdade passa pelo justo distributivo democrático. 

Mas o justo distributivo democrático topa no liberalismo que Rui defendeu até 

1909,340  quando se candidatou a presidente da república e perdeu a corrida presidencial para o 

general Hermes da Fonseca. Esse episódio fez com que Rui refletisse sobre as causas que 

                                                 
340 Eleição para presidente do Brasil em 1910 Eleição para vice-presidente do Brasil em 1910 

Candidato Votos Porcentagem Candidato Votos Porcentagem 

Hermes da Fonseca 403.867 64,35% Venceslau Brás 406.012 64,86% 

Ruy Barbosa 222.822 35,51% 
Manuel Joaquim de Albuquerque 
Lins 

219.106 35% 

Venceslau Brás 152 0,02% Alfredo Augusto Guimarães Backer 76 0,01% 

A população aproximada em 1910 era de vinte e três milhões de pessoas, sendo um milhão e quatrocentos e 
noventa eleitores (1.490.000), dos quais compareceram seiscentos e quarenta mil eleitores, representando 2,78% 
da população. Acesso 23.08.2018: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%A3o_presidencial_no_Brasil_em_1910 
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amarravam o Brasil ao retardamento socioeconômico e, com isso, agravasse o quadro político 

ao ponto de tensionar as relações entre as forças políticas daquela época, além das crescentes 

manifestações dos trabalhadores até a culminação da grande greve de 1917.341 A Campanha 

Civilista de 1909-1910, como foi chamado o movimento que sustentou a campanha de Rui ao 

Palácio do Catete, aglutinou inúmeras forças políticas e sociais descontes com a farsa eleitoral 

da República Velha, por isso o movimento inaugurou, no Brasil, a primeira campanha pela 

disputa do voto do eleitor. 

A partir desse momento Rui passou a repensar seu liberalismo ante as contradições da 

vida sociopolítica brasileira, sem contar com os impactantes adventos da Guerra Mundial de 

1914-1918, a revolução russa de 1917, a progressista Constituição Mexicana de 1917342 e 

outros acontecimentos que repercutiram sobre as ideias do liberais, em geral, e as de Rui, em 

particular, tanto que na disputa de 1919 Rui já havia feito o seu diagnóstico da crise, a reforma 

da Carta de 1891, e por isso passou a lutar por ela para desatar o nó feito pelas forças 

oligárquicas com ajuda dos erros políticos da Constituição de 1891, e Rui, por meio da 

autocrítica, resolveu jogar todas as fichas do seu prestígio nessa empreitada. 

Assim, 1919 é o coroamento dessas transformações de Rui. Entretanto, ele, a nosso 

juízo, por mais que tenha dito e escrito que os direitos sociais ganhavam terreno em face dos 

direitos individuais, que o direito estava em processo de vir a ser substituído pela moral, que 

a sociedade se reconfigurava de um amontoado de indivíduos à outra de natureza orgânica e 

solidária, ainda, assim, não tinha avançado o suficiente na defesa da igualdade material ao 

lado da igualdade formal. Preso à concepção de que a única igualdade possível era a 

igualdade liberal do Discurso de 1879, nosso autor não ampliou seu conceito de democracia 

jurídica em virtude de não a ter calcada nos pilares da igualdade e da liberdade como 

Aristóteles tinha afirmado ao longo da Política em diversas passagens. 

Não criticamos Rui por sua filiação ao liberalismo, mas pelo fato de ele não ter 

ampliado seu pensamento político-econômico ao ponto de reconhecer que uma sociedade só o 

é, de fato, quando todos seus membros se sentem pertencentes a ela; quando todos têm a 

percepção de que as leis procuram corrigir as desigualdades naturais por meio da educação;343 

                                                 
341 Greve realizada pelos trabalhadores da indústria e do comércio de São Paulo, em julho de 1917. 
342 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm 
343 “Toda a arte e educação pretendem suprir as deficiências naturais [...] Tendo toda a cidade um único fim, é 
evidente que a educação deve necessariamente ser uma e a mesma para todos, e que o cuidado posto nela deve 
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quando o corpo político trabalha com o propósito de superar as primeiras necessidades 

econômicas ao lado dos seus cidadãos tendo em vista obter grandes avanços no campo do bem 

comum, e para nos limitarmos na órbita do pensamento liberal basta visitarmos Cairu. 344 

O pensamento liberal brasileiro defendeu a igualdade formal por ser um princípio 

consagrado pelos liberais mundo afora, sem cogitar a ideia de levantar as mãos aos céus em 

prol da igualdade material porque, nesse caso, teria que se opor à escravidão dos pretos 

africanos e olhar para o outro branco pobre abandonado a mercê da caridade católica. E o 

capítulo da abolição da escravatura não é escrito por conta da defesa da igualdade material 

entre pretos e brancos, mas em virtude de contrariar o ideal de progresso sustentado na 

premissa de civilização conforme a generosidade, a bondade, o respeito da liberdade de 

contrato etc. E Rui sempre, honestamente, defenestrou a igualdade material por considerá-la 

uma hipótese absurda contra as capacidades inatas dos indivíduos. 

Mas a igualdade formal não se opõe à igualdade material e muito menos esta àquela, 

pois a igualdade política ou material345 se expressa naquela à medida que institui medidas 

legais na defesa de uma ordem jurídica cuja justiça seja o compromisso político, um pacto 

civilizatório em que os direitos e garantias individuais coexistam no plano dos direitos 

político-econômicos, ou melhor, ampare, para lembrar Marshall, esses últimos conjuntos de 

direitos para incluir não somente o maior número possível de cidadãos, mas todos porque cada 

um, a sua maneira, contribui, antecipadamente, ao desenvolvimento das múltiplas potências da 

sociedade. 

Defendemos que o olhar de Rui, impactado pelo seu liberalismo doutrinário eivado 

de elementos estrangeiros e pouco atinente à história e necessidades do Brasil à época, acabou 

                                                                                                                                                         
ser tarefa comum e não do foro privado, como se tornou prática corrente (pois que cada um se preocupa em 
particular com a educação dos seus filhos, dando-lhes um ensino privado, segundo parece melhor a cada qual). 
O exercício daquilo que é comum deve ser também realizado em comum” (Pol. 1337a,5 e 18). Grifos nossos. 
344 “As nações e os indivíduos, planificando ou executando empresas comerciais, raras vezes alargam as suas 
vistas além da esfera da sua própria imediata vantagem. O imediato objeto, ainda dos bons Governos, quando 
animam o comércio, é meramente para o fim de se encherem os Cofres Públicos, fortificando-se marinha 
nacional, e assim fazer-se o Estado formidável às potências rivais. O alvo dos indivíduos cm dar atividade a seus 
tráficos, comumente se limita a adquirirem subsistência, riqueza e consideração para si e sua família. Contudo, 
quando o Governo é atento ao Interesse Nacional, e o indivíduo ao seu único proveito, ambos em muitos casos 
manifestamente promovem, ainda que sem direta intenção o Divino Plano do Universal Bem” (Gisborne apud 
LISBOA, 1819,p.8). 
345 A ideia de igualdade política que muitos chamam de igualdade material, também pode ser pensada como 
justiça se não esquecermos de atrelá-la à igualdade formal. Aliás, ao se pensar em justiça o olhar se volta para um 
sentimento de profunda humanidade que está em todos os seres humanos, violar a justiça é destruir a nós 
mesmos.  
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por influenciar o direito constitucional brasileiro até à Constituição de 1988, em virtude de ter 

defenestrado a igualdade política e, por conta disso, inviabilizado por longo tempo a 

ampliação da justiça distributiva democrática quanto aos direitos de cidadania. Nesse sentido, 

não basta que o texto constitucional consagre direitos quanto à cidadania, é preciso que se 

legisle de olho na defesa dos direitos individuais associados aos direitos políticos e aos 

socioeconômicos, eixo de estabilidade social e segurança do trabalho, da vida e dos demais 

concernentes a ela. 

 A visão que Rui elaborou sobre o sentido de igualdade, é sempre bom frisar, retardou 

os ganhos sociais dos operários e, especificamente, das mulheres por ter defendido desde 

1879, quando chegou à Câmara dos Deputados Gerais na Corte, a ideia de uma democracia 

ilustrada em que os analfabetos e os despossuídos de rendas fossem alijados do voto político, 

e na revisão que fez ao Projeto do Código Civil de Clóvis Bevilacqua, acabou por ter 

substituído o termo pessoa, do artigo 2.º, pelo vocábulo homem, que do ponto de vista 

simbólico impossibilitou às mulheres ter visibilidade social e econômica. Rui, em razão desses 

e de outros aspectos, foi um espírito contraditório que nos legou grandezas exemplares e 

travas no processo da civilização brasileira pela qual dedicou o melhor de sua vida.   
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Capítulo IV 

Ideia de justo distributivo no pensamento de Rui Barbosa 

 

1. Introdução 

A Ideia de justo distributivo no pensamento de Rui Barbosa é o capítulo que finda o 

presente trabalho, em que estudamos, nos textos mais significativos de Rui, a concepção de 

justo distributivo que defendeu ao longo de sua exitosa caminhada juspolítica. Rui foi um 

liberal doutrinário, e a ideia central do seu pensamento consiste na organização de um Estado 
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liberal em que as instituições cumprissem tarefas históricas para as quais foram criadas nas 

lutas contra as monarquias absolutas. À primeira vista, pode parecer que mais se preocupa 

com o Estado do que com interesses dos indivíduos, parte real e concreta de toda organização 

política, entretanto, Rui, liberal convicto e erudito, parte da premissa de que sem instituições 

jurídico-políticas não haveria vida social porque os indivíduos ficariam reféns dos humores 

dos agentes do Estado, das oligarquias, das ditaduras e, nesse caso, a justiça inexistiria, o que 

favoreceria a barbárie.   

Não encontraremos na obra de Rui, por outro lado, nenhum conceito formalmente 

exposto e/ou sequer uma menção às expressões justo distributivo ou justiça distributiva, 

todavia, a partir da leitura de alguns dos seus principais textos políticos, econômicos, jurídicos 

obtivemos pistas referentes ao nosso objetivo: conhecer a concepção de justo distributivo no 

seu pensamento jurídico-político. Estudamos, assim, sem prejuízo dos demais textos de Rui, o 

Discurso de 1879, Parecer da Reforma do Ensino de 1882-83, Parecer de 1884 ao Projeto de 

Lei dos Sexagenários, Abolicionismo de 1885, Atos legislativos de 1890, Projeto da 

Constituição de 1891, Questão social e política de 1919 e Oração aos moços de 1820.  

O texto referente ao Projeto de Constituição de 1891, edição de 1946, com primoroso 

prefácio de Pedro Calmon, foi publicado pela Fundação Casa de Rui Barbosa e apresentou, 

entre as páginas 1 e 136 os seguintes tópicos: 1. o Projeto do Governo Provisório de 

Constituição elaborado pela Comissão de Juristas; 2. as Propostas de Rui ao Projeto da 

Comissão; 3. o texto final do Projeto elaborado por Rui depois de ouvir o ministério de 

Deodoro e o Decreto n.º 914-A, de 23 de outubro de 1890,  que institui, provisoriamente, a 

Constituição Republicana de 1890, servindo de base à Assembleia Constituinte de 1890-1891. 

Nosso interesse, entretanto, repousa sobre o que é genuinamente ruiano: as propostas escritas à 

caneta sobre os artigos da Comissão, por trazer o seu pensamento quanto ao justo distributivo 

político-econômico. Salientamos, ainda, que, em nossas pesquisas para este fim, nos valemos, 

além de outros, do livro O liberalismo e a Constituição de 1988 de Vicente Barreto. 347 

                                                 
347 “Proclamada a República, baixou o Govêrno Provisório o Decreto n.9 29. de 3 de dezembro de 1889, que 
confiou a uma comissão (presidente, Joaquim Saldanha Marinho; vice-presidente, Américo Brasiliense; 
membros, Santos Werneck, Rangel Pestana, Magalhães Castro) o encargo de elaborar o projeto da Constituição 
Federal que seria oportunamente apresentado à Assembléia Nacional Constituinte. Três foram os projetos pela 
comissão reduzidos a um único, que o ministério longamente estudou, submetendo-o a análise demorada e 
profunda. Às 8 horas menos 20 minutos da noite de 10 de junho de 1890, presentes todos os ministros, começou a 
discussão dêste projeto’ [...] Chamou-se ‘do Govêrno Provisório’ o projeto refeito, aprovado por Decreto n.9 510, 
de 22 do mesmo mês, e sôbre o qual (levemente alterado pelo Dec. nº 914A de 23 de outubro de 1890) realizou o 
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Sendo assim, para alcançarmos o fim a que nos propomos, dividimos este capítulo 

nos seguintes tópicos: 2. A ideia de igualdade em Rui Barbosa; 3. A concepção de justiça, 

segundo Rui Barbosa; 4. O sentido de justo distributivo no pensamento de Rui Barbosa; 5. O 

justo distributivo político; 6. O justo distributivo econômico. Por fim, firmamos o conceito de 

dar às considerações finais parciais o status de locus reflexivo sobre nossas pesquisas, o que 

nos proporciona liberdade para pensar. 

No tópico dois, A ideia de igualdade em Rui Barbosa, investigamos como o jurista 

compreende o valor igualdade e quais condições históricas acabaram por influenciar o modo 

como elaborou sua ideia de igualdade e a que serviu para o pensamento jurídico-político que 

construiu ao longo de leituras, reflexões, diálogos e debates cruciais que fizeram com que suas 

concepções formassem gerações de intelectuais, políticos, estadistas, empresários etc. de 

orientação liberal. Não obstante os infortúnios que sofreu no meio político-partidário, Rui 

sempre manteve o brilho de intelectual, estadista, líder, mentor de inúmeros brasileiros 

preocupados com a sorte do Brasil. Somado a tudo isso, a ideia de igualdade que Rui legou à 

posteridade acabou por influenciar normas jurídicas que implementaram e disciplinaram o 

justo distributivo que solidificou o entendimento de que a lei tem um valor superior aos pactos 

políticos, que acabou por subordinar os fins aos meios jurídicos como se fossem formas 

litúrgicas e sacrossantas, além de ajudar a criar o “conceito” de meritocracia para fazer jus ao 

merecimento, o “justo benefício”. Enfim, este tópico é crucial para entendermos o justo liberal 

de Rui, desenvolvido neste quarto e último capítulo.    

No tópico três, A concepção de justiça, segundo Rui, fizemos um esforço teórico para 

extrair dos textos de Rui Barbosa sobre a justiça, um conceito geral acerca desse sentimento, 

desse valor caro a todos que desejam uma ordem jurídico-política equânime. A compreensão 

da ideia de justiça é necessária porque sempre remete a como materializá-la e, nesse caso, 

sempre enseja as variáveis do justo distributivo, o que possibilitou desenvolvermos o tópico 

quatro, O sentido de justo distributivo no pensamento de Rui. Nessa parte, apreendemos, de 

um modo geral, o que julgamos ser consistente no pensamento juspolítico ruino, as ideias-

chave do justo distributivo sem especificar o seu campo, abrindo, assim, uma janela ao quinto 

tópico, O justo distributivo político, no qual, como nos demais, fomos aos textos de Rui para 

                                                                                                                                                         
congresso constituinte a sua grande obra. Importa considerar preliminarmente o enriquecimento que às idéias 
fixadas pela comissão levou Rui Barbosa, nisto porta-voz vogal do ministério” (CALMON, 1946, p. XIV-XV).  
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entendermos como ele pensou esse tipo de justiça tão essencial à cidadania em toda sua 

extensão, servindo de baliza para o sexto tópico, O justo distributivo econômico. 

Na análise sobre o justo distributivo econômico, nos valemos dos discursos que Rui 

publicou e proferiu, e os textos legais que elaborou, enquanto ministro da fazenda, para 

resolver os problemas das finanças do Estado brasileiro em vista de sua preocupação com as 

atividades econômicas da sociedade, porque ele não foi somente um reformador político, mas 

também reformador social nos moldes do pensamento moderno em sintonia crítica com o 

pensamento político antigo. Assim, referente a esse tópico, entendemos que o justo 

distributivo econômico é um plus que justifica ampliarmos o entendimento sobre o justo 

político, uma vez que este engloba aquele e o tenta resolver ou pelo menos criar embaraços 

para que não se resolva nada. Enfim, nesse tópico, estudamos um Rui bem desconhecido da 

órbita do pensamento jurídico, e que precisa ser pensado para observar o quanto deixa de ser 

somente um jurisconsulto para ser um jurispolítico. Enfim, algumas palavras antes de 

iniciarmos o presente capítulo. 

Durante a elaboração do terceiro capítulo, que pretendíamos fosse o último, fomos 

surpreendidos pelas pesquisas que realizamos sobre o complexo pensamento de Rui, disperso 

nos muitos textos que esse ator político desenvolveu em sua numerosas atividades intelectivas, 

e acabamos, portanto, criando o quarto capítulo para expor os resultados de nossas 

investigações quanto aos justos distributivos político e econômico que, em últimas instância, 

foi preocupação de Aristóteles porque os gregos, diferentes de nós, não departamentalizavam 

o conhecimento.  

Desenvolvemos, portanto, uma análise sobre o pensamento de Rui acerca da 

igualdade porque este problema é nuclear para entendermos o justo distributivo posto tanto 

nos textos teóricos quanto nos legais, porquanto Rui foi parlamentar e administrador público, 

ou seja, um político por excelência. Assim, estudar os temas da igualdade e da justiça no 

pensamento dele nos levou a conhecer as flagrantes contradições quanto à ideia de democracia 

que nosso autor advogou, a despeito de ter pensado em uma democracia jurídica capaz de 

proporcionar estabilidade política e viabilizar, por meio do judiciário, ferramentas quanto ao 

respeito dos direitos e das garantias individuais, embora isso nunca tenha sido possível 

quando, na contramão dos acontecimentos, desprezou um justo distributivo equânime e 
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excluiu a massa de operários do jogo político, logo, das lutas sociais por igualdades, devido à 

falta de ferramentas políticas. 

E a concepção de democracia que Rui advogou, e bravamente lutou para viabilizar, é 

derivada do seu modo de compreender o justo distributivo e, nesse sentido, não se preocupou 

com uma democracia material e somente formal por ter considerado o Brasil um país que 

carecia de estruturas viáveis ao bom funcionamento das instituições jurídico-políticas, 

sobretudo devido à mudança do regime, de monarquia à república, o que fez com que Rui e 

outros envidassem esforços por uma democracia liberal. Aqui está a chave fundamental que 

nos ajuda a entendermos que o justo distributivo ruiano se limitou ao universo da igualdade 

jurídica porque a doutrina liberal, no seu julgamento, pensou que fosse a única igualdade 

possível.  

 

2. A ideia de igualdade em Rui Barbosa 

Na investigação acerca da igualdade, existem duas perspectivas muito importantes, a 

filosofia política e a filosofia jurídica, ambas registram reflexões singulares que, a nosso juízo, 

se completam na visão de conjunto que a dialética possibilita. Desse modo, é necessário 

entender que, para a filosofia política, historicamente anterior à filosofia jurídica, a igualdade é 

um problema de natureza política por se referir ao fato dos indivíduos viverem em sociedade 

e, nesse caso, aos limites postos pela relação entre liberdade e igualdade. De outra forma, do 

ponto de vista jusfilosófico, a igualdade é pensada sob os olhos do direito e da justiça 

(VECCHIO, 1979, p. 31).348 Assim, as reflexões sobre a igualdade são tão antigas quanto 

                                                 
348 O livro de Giorgio Dell Vecchio, Lições de filosofia do direito, é dividido em duas partes: a primeira trata do 
desenvolvimento da disciplina e na segunda, sistemática, o autor investiga os objetos desse ramo da filosofia, da 
seguinte forma: “filosofia do direito abrange, portanto, diversas investigações (a lógica, a fenomenológica e a 
deontológica) e pode assim definir-se: a disciplina que define o Direito na sua universalidade lógica, investiga os 
fundamentos e os caracteres gerais do seu desenvolvimento histórico e avalia-o segundo o ideal de justiça 
traçado pela razão pura” (1979, p. 307).** 
** Arthur Kaufmann, no seu livro Filosofia do direito, pondera que “existe um consenso alargado no sentido de 
que a ideia de Direito é o mais elevado valor do Direito. E este mais elevado valor é a Justiça [...] Justiça é um 
conceito fundamental, absolutamente irredutível, da ética, da filosofia social e jurídica, bem comum da vida 
política, social e religiosa” (2007, p. 225) e, ancorado na República (Livro IV, 428d) de Platão, assevera que a 
justiça é uma das quatro virtudes cardiais ao lado da sabedoria, coragem e temperança. “Muito em especial a 
democracia está ligada à forma fundamental da Justiça: o princípio da igualdade enquanto sua mais elevada ideia 
diretiva. A igualdade é o ethos da democracia” (Idem, p. 226). ** Grifos nossos. 
** “ O valor próprio do Direito é, pois, a Justiça — não entendida como simples relação extrínseca ou formal, 
aritmética ou geométrica, dos atos humanos, mas sim como a unidade concreta desses atos, de modo a 
constituírem um bem intersubjetivo ou, melhor, o bem comum. A Justiça que, como se vê, não é senão a 
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outro valor da mesma magnitude que é a liberdade, logo, igualdade e liberdade sempre foram 

valores que preocuparam os seres humanos, inclusive levando-os a lutas sangrentas, o que 

justifica, por exemplo, longos debates entre as escolas juspolíticas. Não é preciso dizer que 

estes dois valores fundamentais sempre tiverem seus partidários que, a partir do século XIX, 

ficaram reduzidos aos liberais que tomam a liberdade como valor fundante e, por outro lado, 

aos socialistas que veem na igualdade a chave axiológica em suas lutas por “justiça social”. 

Nesse quadro do final do século XIX, Rui, liberal dileto da escola de Tavares Bastos, 

é o advogado que ampliou seus horizontes pela política e enriqueceu sua humanidade pela via 

do labor teórico; portanto, direito, política e gnosiologia fizeram de Rui Barbosa um ator 

político tridimensional que percebeu, como nenhum outro de sua geração, o direito enquanto a 

única saída aos impasses e às crises institucionais, acreditando na sacralidade das instituições 

ao modo do mecanicismo em que o Estado seria uma máquina de moer o particularismo em 

favor do interesse público, do bem comum como expressão da justiça (REALE, 1999, p. 276). 

Em virtude de estabelecermos o Discurso da Reforma Eleitoral de 1879 como marco 

teórico da produção jurispolítica de Rui, quando chega à capital do Império na condição de 

deputado geral pela Bahia, entendemos por bem voltar a esse texto singular por nele se 

condensarem os elementos teóricos do seu pensamento jurispolítico, a despeito de grandes 

estudiosos dos trabalhos de Rui acreditarem que as qualidades literárias e dialéticas podem ser 

encontradas já muito cedo nos textos selecionados no volume I de 1865-1871, intitulado 

Primeiros Trabalhos, em que se destaca O manifesto do Centro Liberal (1951, p. 37). Dito 

isso de forma introdutória, passemos a refletir sobre o significado de igualdade no pensamento 

de Rui, embora tenhamos percebido de que a sua ideia de igualdade não mudou entre 1879 a 

1920. 

Mas a única igualdade possível, a única igualdade legítima, a única 
igualdade racional, a única igualdade liberal, a igualdade conforme à 
democracia não socialista, não é a igualdade absoluta, o nivelamento, que 
será sempre a mais opressiva das desigualdades morais, mas a igualdade 
relativa, isto é, a desigualdade social das condições correspondendo, em 
uma proporcionalidade exata, à desigualdade natural das aptidões. 
(BARBOSA, 1943, p. 277). Grifos nossos. 

                                                                                                                                                         
expressão unitária e integrante dos valores todos de convivência, pressupõe o valor transcendental da pessoa 
humana, e representa, por sua vez, o pressuposto de toda a ordem jurídica” (REALE, 1999, p. 272). Grifos 
nossos.  
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Para Rui, a única igualdade possível é a igualdade liberal porque expressa, em 

termos racionais, a desigualdade social das condições correspondendo, em uma 

proporcionalidade exata à desigualdade natural das aptidões. Ou seja, dito de outra forma, a 

desigualdade social corresponde à desigualdade natural das aptidões por ser uma igualdade 

relativa entre os indivíduos em sociedade, porquanto a igualdade absoluta é impossível por ser 

irracional, ofender a liberdade e ir de encontro à natureza dos talentos individuais, propondo 

um nivelamento por baixo. Rui está convicto de que sua concepção de igualdade não é indigna 

da ideia de igualdade que permeia os tecidos da sociedade brasileira pelo fato de pôr, nas mãos 

do trabalho, de acordo com a tenacidade pessoal, sucesso individual e, por conseguinte, o 

progresso social smithiano. Dessa forma, Rui santifica o trabalho como meio vital ao êxito 

pessoal em todas as atividades que o indivíduo deseja realizar, embora saiba de que esse 

sucesso pessoal sempre depende das condições sociais em que os indivíduos vivem, logo, 

esforça-se, desde estudante, na defesa de estruturas jurídico-políticas contra o arbítrio, contra a 

ditadura, e luta em prol do ensino público que prepare os indivíduos à sociedade industrial, ao 

trabalho, ao aprimoramento intelectual-moral e aos desafios da vida em sociedade. 

Destarte, na relação entre moralidade, direito e política na doutrina de Rui, o trabalho 

é fundamental por ser amálgama dos valores humanos, pois não sendo castigo, “é santificação 

das criaturas” (BARBOSA, 1999, p. 373) porque “tudo o que nasce do trabalho, é bom. Tudo 

o que se amontoa pelo trabalho, é justo. Tudo o que assenta no trabalho, é útil. Por isso, a 

riqueza, por isso, o capital, que emanam do trabalho, são, como ele, providenciais; como ele, 

necessários” (Ibidem). Porém, se do trabalho nasce o capital e a riqueza, a ele “cabe a 

primazia incontestável sobre a riqueza e o capital” (Ibidem). Nessas passagens de a Questão 

social, Rui assenta seu idealismo político-social sobre o trabalho a partir de bases morais em 

que as consequências econômicas são valoradas quando produzem capital e riqueza para 

retornarem às mãos do trabalhador como remuneração digna. Em vista disso “a reforma 

social, na sua expressão moderada, conciliatória, cristã, completaria, no operário livre, a 

emancipação do trabalho, realizada, outrora, em seus traços primordiais, no operário servil” 

(Idem, p. 379).  

E, radicalizando seu discurso em prol dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que 

aparenta renovar seu liberalismo, Rui tira das inquietações políticas de Mercier de Malinas a 

ideia de que ao se trabalhar “em distribuir com mais equanimidade a riqueza pública, em 
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obstar a que se concentrem nas mãos de poucos somas tão enormes de capitais, que, 

praticamente, acabam por se tornar inutilizáveis, e, inversamente, quando se ocupa em 

desenvolver o bem-estar dos deserdados da fortuna, o socialismo tem razão” (Mercier, apud 

BARBOSA, 1999, p. 381). Se Rui outrora associava socialismo a algo medonho e 

sistematizador do mal, 349 agora o considera saudável desde que se trate “de imprimir à 

distribuição da riqueza normas menos cruéis, lança os alicerces desse direito operário, onde 

a liberdade absoluta dos contratos se atenua, quando necessário seja, para amparar a 

fraqueza dos necessitados” (Ibidem).  

Todavia, os limites do pensamento social de Rui, apesar de buscar raízes no melhor 

da moral cristã cujo apelo à equidade é flagrante, não conseguiu ir além do moralismo liberal 

brasileiro do século XIX que o aprisionou e fez com que reproduzisse, mesmo com cores mais 

suaves, os preconceitos da velha antropologia filosófica que acusava o povo-massa, expressão 

consagrada por Oliveira Vianna, de atrasado e de incivilizado por conta de muitos fatores, com 

destaque para a miscigenação. Esses limites fizeram com que inexistisse propriamente um 

pensamento social ruiano, 350 e sobressaísse seu pensamento político abstrato descolado desse 

povo-massa, visto que ele não ouviu os anseios por um sentido de igualdade generoso e 

compatível com os melhores costumes do povo que Rui enaltecia ao denegrir as oligarquias.351  

Um ano após o célebre discurso Questão social e política, é lido, em 1921, na 

Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em homenagem aos formandos, outro não 

                                                 
349  “Socialmente não há nação [EUA] mais agitada pelo espírito de ódio e revolta. A opressão e o ostracismo do 
negro, o desenvolvimento das distinções de classes, a organização do trabalho e da riqueza em corpos 
arregimentados um contra o outro, a medonha expansão do socialismo, do anarquismo” (BARBOSA, 1946, p. 
261).   
** “O socialismo que sistematiza o mal, repartindo a pobreza, como se repartiria o pão” (JUNIOR, 1964, p.422).  
350 “O primeiro ponto de partida das boas finanças é o derramamento do ensino, a cultura extensiva e intensiva da 
mentalidade nacional. A base de todo cálculo financeiro está na produção; e a produção, é, no sentido mais 
científico, mais real, mais prático da palavra, é, para nos servirmos da expressão de Horace Mann, ‘obra da 
inteligência’. Todos abstratamente estão dispostos a render homenagem a esta verdade; mas quase ninguém, neste 
país, lhe é fiel, ou sequer a compreende. De atestar que a educação é a matriz universal da felicidade humana [...] 
O de que precisamos, é de homens de Estado, que se convençam efetivamente de que a suprema necessidade 
atual da pátria está na criação do ensino” (BARBOSA, 1942, p.147 e 148). 
351 “O Brasil é uma democracia. Não o é só na organização do nosso governo, na letra do seu direito 
constitucional, Pelo contrário: o espírito da Carta, que é substancialmente democrático, não se transfundiu até 
'hoje nos costumes políticos do país: e, efetivamente, no mecanismo do Estado, esse elemento quase não existe 
senão nos símbolos, nas ficções, nas formas, O que é, porém, intimamente democrático, em nossa terra, o que o é 
até a medula dos ossos, é a sociedade. A fidalguia de linhagem, extinta hoje, e substituída por uma aristocracia de 
expediente, sem nenhum alcance político ou social, a grande propriedade territorial, as extensas fortunas 
mobiliarias não representam, entre nós, nem uma dessas influências naturais, reconhecidas. Superiores pela 
preexcelência do patriotismo e do desenvolvimento intelectual, como a aristocracia inglesa” (BARBOSA, 1943, 
p. 236).  
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menos famoso discurso, Oração aos moços, em que Rui, ausente por questões de saúde, fez 

algumas mudanças quanto à relação entre pensamento social e pensamento político, no que, a 

nosso juízo, em alguns aspectos, registrou retrocessos. Em passagens anteriores existentes no 

capítulo três, destacamos que o pensamento juspolítico ruiano tinha ultrapassado os limites do 

liberalismo conservador brasileiro do século XIX ao incorporar elementos como: a força de 

trabalho enquanto dínamo da economia e, por sua vez, acumulação da riqueza pública voltada 

ao progresso; o voto direto; a soberania política; a república; a federação; o presidencialismo; 

o orçamento público; a educação pública na perspectiva escolanovista,352 etc. Porém, Rui 

ficara preso à ideia de igualdade liberal, formal, defendida no Discurso de 1879. Assim, 

quarenta anos depois, manteve-se, coerentemente, fiel à concepção de igualdade baseada na 

racionalidade das diferenças das aptidões naturais dos indivíduos, sendo que, na Oração aos 

moços, ressalta, diante dos obstáculos da vida, que os indivíduos devem superá-los pela 

tenacidade do trabalho, oração e pelas vantagens da herança recebida, aqui, muito lacônico 

(BARBOSA, 1999a, p. 25). 

Mas Rui parece ter esquecido que o trabalho no Brasil é aviltado e as heranças não 

são tão bem distribuídas, no que acaba por provocar exclusões de toda sorte. Esse último 

elemento é destacado na Oração por não ser um discurso destinado aos trabalhadores, mas à 

audiência de classe média, por isso o apelo à igualdade que defendera no plenário da 

Assembleia de 1879 tem o mesmo sentido, apesar de bem diferente, do conteúdo em 1919 no 

Teatro Lírico do Rio de Janeiro. Nesse caso, entre 1919 a 1920, Rui esqueceu, que “o direito 

vai cedendo à moral, o indivíduo à associação, o egoísmo à solidariedade humana (1999, p. 

380), além de salientar os componentes oração e trabalho como recursos “poderosos na 

criação moral 353 do homem. A oração é o íntimo sublimar-se d’alma pelo contacto com Deus. 

O trabalho é o inteirar, o desenvolver, o apurar das energias do corpo e do espírito” 

(BARBOSA, 1999a, p. 26-27).  

Na Oração, Rui, olvidando as lições de Sociologia que considerava importantes, 

entende que o sucesso do indivíduo resulta da associação entre oração e trabalho, enfatizando 

que este, imbuído do espírito de tenacidade e persistência – valores que fazem com que 

                                                 
352 Escola Nova é um movimento no interior da pedagogia, especialmente no Brasil, que surge com os Pareceres 
e Projetos de Rui Barbosa em 1882 e que teve expressão prático-política com o Manifesto dos Pioneiros em 
1932.  
353 “Não há duas morais, a doutrina e a prática. A moral é uma só: a da consciência humana, que não vacila em 
discernir entre o direito e a força [...] Para os estados, como para os indivíduos” (BARBOSA, 1981a, p. 56 e 59).  
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adversidades como pobreza, por exemplo, sejam superadas -, é removedor de dificuldades, e 

os empecilhos diante dele são estímulos aos êxitos (Idem, p. 27). Dessa forma, Rui abraça a 

convicção de que o trabalho, plenamente liberal, é a alavanca perseverante das sociedades que 

solapam a miséria e não acreditam que a igualdade, sinônimo de filosofia da miséria, seja 

possível de ser resolvida.  Nesse caso, individualisticamente, é contra o espírito da Questão 

social porque, “cada um, nos limites da sua energia moral, pode reagir sobre as 

desigualdades nativas, pela educação, atividade e perseverança. Tal a missão do trabalho” 

(Ibidem). 

A concepção individualista dos direitos humanos tem evolvido rapidamente, 
com os tremendos sucessos deste século, para uma transformação 
incomensurável nas noções jurídicas do individualismo, restringidas agora 
por uma extensão, cada vez maior, dos diretos sociais. Já se não vê na 
sociedade um mero agregado, uma justaposição de unidades individuais, 
acasteladas cada qual no seu direito intratável, mas uma entidade 
naturalmente orgânica, em que a esfera do indivíduo tem por limites 
inevitáveis, de todos os lados, a coletividade. O direito vai cedendo à moral, 
o indivíduo à associação, o egoísmo à solidariedade humana (BARBOSA, 
1999, p. 380). Grifos nossos.  
 

O direito vai cedendo à moral, o indivíduo à associação, o egoísmo à solidariedade 

humana porque, historicamente, a concepção individualista dos direitos humanos das 

Declarações do século XVIII sofreram mudanças com os tremendos sucessos deste século, 

para uma transformação incomensurável nas noções jurídicas do individualismo, restringidas 

agora em face dos diretos sociais”. Aqui, contrário ao espírito da Oração de 1920, Rui 

enfatiza as linhas fundamentais do seu pensamento político a serviço da campanha que coroou 

sua trajetória política na medida em que mostra sua nova forma de pensar a realidade para 

além dos limites do liberalismo brasileiro do século XIX. Mas, embora Rui reconheça e 

ressalte a coletividade, nunca se esquece de frisar que o indivíduo condensa a humanidade 

pelo fato de não ser abstrato, mas o dado real, concreto, no qual a história se realiza, e o 

direito, por sua vez, organiza as relações sociais, racionalmente. Dessa forma, Rui observa, 

argutamente, que o direito vai cedendo à moral porque esta é o fundamento daquele e, por 

conta de mudanças históricas, também mudam os valores, o direito e os indivíduos, além da 

necessidade de ampliação e conservação de laços integrativos como força econômica face aos 

novos desafios das sociedades capitalistas. Assim, não há direito sem moral que o 

consubstancie, pois inexiste indivíduo fora das relações sociais que o materialize, e o egoísmo 

cede à solidariedade como resultado do desenvolvimento socioeconômico dos povos. 
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Na Questão social, o liberalismo de Rui transformou-se não por conta de deduções 

após longa leitura reflexiva sobre os clássicos dessa escola jurídico-política. Não. 

Independente disso, Rui sempre foi metamorfose constante devido a seu pensamento apoiar-se 

na concretude de sua ação política, como esta muda, mudam também os modos de ele ler a 

realidade e as ferramentas políticas destinadas à superação dos problemas. Não acusaremos 

Rui de empírico, como se fosse desprovido de substância teórica, muito pelo contrário, sua 

robusta formação intelectual sempre esteve atenta ao concreto e, ao mesmo tempo, suas 

reflexões a serviço de transformações por meio da política enquanto materialização do espírito 

do direito.   

Podemos dizer, então, que o liberalismo de Rui era uma mescla doutrinal atenta às 

necessidades dos acontecimentos, por isso percebeu que o indivíduo só existe em sociedade, e 

o direito, mais do que pura regulação normativa, se aquece no seio da moralidade que dissolve 

o egoísmo pela vida da solidariedade que se oferece aos desvalidos da cidadania esquecida, 

oculta pelas estruturas jurídico-políticas chefiadas por oligarquias irmanadas ao atraso. Assim, 

Rui viu-se obrigado a renovar seu próprio liberalismo ao acolher as influências do reformismo 

social cristão e os impactos da nascente socialdemocracia europeia não marxista. 

Mais ainda. Rui, inteligentemente, pontua que “se os operários brasileiros são pelo 

regime da intervenção da lei nas relações do capital com o trabalho, não poderão deixar de 

ser pela revisão constitucional” (BARBOSA, 1999, p. 405) porque, sendo a Constituição o 

norte de todo Estado que se pretenda civilizado, racional e garantidor dos direitos individuais, 

por isso erigido a compor e encontrar soluções diante dos conflitos entre os indivíduos, deve 

também defender a sorte dos trabalhadores. Assim, a revisão constitucional protagonizará as 

lutas laborais à medida que extirpará todas as injunções das oligarquias sobre a vida política 

nacional. Nesse caso, Rui mantém intacta sua concepção segundo a qual instituições políticas 

devem mediar as relações sociais e tornar as lutas operárias uma questão jurídico-política, ao 

contrário da visão à época que considerava tal problema como caso de polícia, e promover 

uma reforma institucional que ampliasse a democracia e revigorasse o judiciário em 

detrimento das oligarquias que destruíam os tecidos do executivo, do legislativo e da 

imprensa. 

Contudo, mesmo Rui sendo erudito, pensador jurídico-político atento ao mundo por 

conta de suas múltiplas atividades, ainda se vê preso à concepção de igualdade existente no 
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Discurso da Reforma Eleitoral de 1879 e repaginada na Oração aos moços de 1920 que, a 

nosso juízo, tem um problema de origem em virtude de Rui rejeitar o liberalismo pré-

revolução francesa de 1789, e ser, na verdade, desatento às próprias contradições. Outrossim, 

o tratamento que Rui dá à igualdade no discurso em 1879 na luta pela eleição direta repete-se 

na Oração aos moços em 1920 da seguinte forma (1999a, p. 26): 

A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos 
desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, 
proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da 
igualdade. O mais são desvarios da inveja, do orgulho, ou da loucura. Tratar 
com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade 
flagrante, e não igualdade real. Os apetites humanos conceberam inverter a 
norma universal da criação, pretendendo, não dar a cada um, na razão do que 
vale, mas atribuir o mesmo a todos, como se todos se equivalessem [...]. 

Estudaremos por partes este engenhoso trecho porque é necessário à compreensão do 

que Rui estabeleceu por igualdade. O fundamento do significado de igualdade no texto acima 

é que não há entre os humanos relação de identidade em virtude de serem desiguais pela 

natureza ou necessariamente, e, dessa forma, deve-se repartir quantitativamente as partes que 

cabem às pessoas de forma especificamente desigual por serem desiguais qualitativamente e, 

se são entre si desiguais, é sinal de que a desigualdade dos indivíduos em sociedade reflete a 

desigualdade que está na ordem da natureza e na ordem da razão das coisas, portanto tratar os 

iguais com desigualdade, ou considerar com igualdade os desiguais, seria desigualdade 

flagrante, e não igualdade real, pois a igualdade real consiste em dar a cada um na razão do 

que vale e não como se todos se equivalessem, porque, para Rui, a igualdade absoluta 

representa que os apetites humanos invertem a norma universal da criação dando asas aos 

desvarios da inveja, do orgulho, ou da loucura. Rui volta a 1879 depois de esquecer a 

Questão social diz que: “a única igualdade possível, a única igualdade legítima, a única 

igualdade racional, a única igualdade liberal tem por princípio a desigualdade social das 

condições correspondendo, em uma proporcionalidade exata, à desigualdade natural das 

aptidões” (BARBOSA,1943, p. 277).  

Rui advoga a ideia segundo a qual a igualdade consiste em respeitar a evidência de os 

indivíduos serem desiguais em virtude de cada humano constituir-se em uma unidade 

qualitativa específica e única no mundo de milhões de almas em que cada uma é detentora de 

significados múltiplos. Porém, já dito nas páginas do capítulo dois, os liberalismos, de um 

modo geral, não aceitam a absolutizaçáo da igualdade entre os seres humanos por conta dos 
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limites próprios de cada época histórica em que os movimentos pela liberdade e igualdade se 

constituíram, logo, esses limites reais foram cortados por aspectos econômico, religioso, 

sexual e social. Assim, os critérios de igualdade foram criados mediante a realidade, conforme 

os interesses de classes sob o impacto dos preconceitos que justificam a necessária 

desigualdade como forma ético-política de dominação e, desse modo, os liberais tomaram o 

real pela ótica do ideal de classes, tanto que desigualar os iguais a partir da natureza reforça a 

desigualdade à guisa de realidade, e os talentos, enquanto isso, são dádivas naturais e não 

frutos das contradições sociais.  

É preciso insistir que, segundo Rui, a concepção de igualdade parte da premissa de 

que os indivíduos são desiguais essencialmente, e igualar os desiguais seria atentado à 

igualdade real que é a desigualdade dos valores que cada um traz consigo como código de 

individuação, por isso é necessário investigarmos a natureza que Rui toma por fundamento 

para justificar sua concepção de desigualdade, a despeito dele ter execrado o direito natural 

por ser a metafísica do direito e a natureza ser objeto somente das ciências naturais, porém 

reais (1999a, p. 26): 

Não há, no universo, duas coisas iguais. Muitas se parecem umas às outras. 
Mas todas entre si diversificam. Os ramos de uma só árvore, as folhas da 
mesma planta, os traços da polpa de um dedo humano, as gotas do mesmo 
fluido, os argueiros do mesmo pó, as raias do espectro de um só raio solar ou 
estelar. Tudo assim, desde os astros no céu, até os micróbios no sangue, 
desde as nebulosas no espaço, até aos aljôfares do rocio na relva dos prados. 

354 
 

                                                 
354 “A quimera da igualdade é a mais perigosa de todas em uma sociedade civil. Pregar este sistema para o povo 
não é lembrá-lo de seus direitos; é convidá-lo para matar e pilhar; está desencadeando animais domésticos e 
transformando-os em bestas ferozes. Devemos suavizar e esclarecer os senhores que os governam ou as leis que 
os conduzem; mas existe na natureza apenas uma igualdade de direito e nunca uma igualdade de facto [...]. Uma 
doutrina baseada na comunidade de bens e na igualdade de condições dificilmente poderia encontrar partidários, 
exceto nas pessoas [simples]. Os camponeses o adotaram com tanto mais entusiasmo e fúria que o jugo do qual 
ele os entregou era mais insuportável. A maioria condenada à escravidão, eles pegaram em armas de todos os 
lados para dar crédito a uma doutrina de servos que os tornou iguais aos nobres” (RAYNAL, 1820, p. 95 e 96). 
**  
** “La chimère de l'égalité est la plus dangereuse de toutes dans une société policée. Prêcher ce système au 
peuple, ce n'est pas lui rappeler ses droits ; c'est l'inviter au meurtre et au pillage ; c'est déchaîner des animaux 
domesti ques et les changer en bêtes féroces. Il faut adoucir et éclairer ou les maîtres qui les gouvernent , ou les 
lois qui les conduisent ; mais il n'y a dans la nature qu'une égalité de droit, et jamais une égalité de fait [...] Une 
doctrine qui avait pour base la communauté des biens et l'égalité des conditions ne pouvait guère trouver des 
partisans que dans le peuple. Les paysans l'adoptèrent avec d'autant plus d'enthousiasme et de fureur que le joug 
dont il les délivrait était plus insupportable. Condamnés la plupart à l’esclavage, ils prirent de tous côtés les armes 
pour accréditer une doctrine qui de serfs les rendait égaux aux seigneurs” (Idem, p. 95 e 96). Tradução livre. 
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Para Rui, os humanos, indivíduos tais quais outros na natureza, a refletem à custa do 

esplendor das desigualdades como sistema de elementos únicos em que cada objeto tem em si 

qualidades irrepetíveis sistematizadas pelo idioma das abstrações voluntárias, das reflexões 

profundas que alumiam a consciência do espírito. Por outro lado, parece que, na natureza, não 

existe nada que o ser humano nela não possa pôr ou tenha posto como sentido e significado do 

seu mundo mental, fruto de suas relações sociais, resultado de suas aspirações. A natureza 

torna-se, então, coleção de indivíduos que reflete, isso sim, as teias orgânicas de quem a vê, 

logo, objetos ou fenômenos iguais ou não, acabam espelhando a desigualdade pensada como 

sistema justificante de privilégios de grupos, classes sociais e estamentos superpostos por 

meio das múltiplas distinções qualitativas existentes na cadeia de interesses, mandos e 

obediências. 

Nesse sentido, Xenófanes satiriza que “se mãos tivessem os bois, os cavalos e os 

leões e pudessem com as mãos desenhar e criar obras como os homens, os cavalos 

semelhantes aos cavalos, os bois semelhantes aos bois, desenhariam as formas dos deuses e 

os corpos fariam tais quais eles próprios têm” (1978, p. 64), ou, de outro modo, “os egípcios 

dizem que os deuses têm nariz chato e são negros, os trácios, que eles têm olhos verdes e 

cabelos ruivos” (Ibidem), ou seja, geralmente a representação da verdade mais tem sentido no 

discurso de validação à sua enunciação como é, visto que, longe da verdade, se criam 

argumentos para justificar o falso pelo verdadeiro, o injusto pelo justo, o certo pelo errado. E 

esse caráter de inversão da determinação da realidade leva-nos a concluir que os gregos não 

elaboraram o conceito de lei - nomos-nόμος -da Cidade a partir de uma suposta lei existente na 

natureza, pelo contrário, essa ideia de ordem existente no kósmos-κόσμος veio da necessidade 

citadina de pôr ordem na vida política (eunomia),355 que precede as outras implicações.  

Dessa digressão, estamos a dizer que Rui inverteu as bases fundantes da realidade 

com o propósito de justificar as implicações do seu liberalismo representando, certa medida, o 

anseio dos filhos intelectualizados das oligarquias em se tornarem “elite” ilustrada e comandar 

o Brasil à medida que a “elite iletrada” morria lentamente, portanto, não é sem motivo que Rui 

apoia avidamente o Projeto Sinimbu-Saraiva da reforma eleitoral que excluía tanto os pobres 

                                                 
355 Eunomia-εuνομια em grego significa a boa ordem, o bom governo, o respeito à disciplina por meio da lei ou 
da legislação instituída pela Cidade. Na concepção finalística de Aristóteles, a Cidade tem um fim, e essa 
finalidade consiste em abrigar os cidadãos em uma Cidade bem estruturada e organizada a partir de boas leis.  
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quanto os que tinham posses, desde que fossem analfabetos, tirando-os do jogo político-

eleitoral.     

Geralmente os juristas dividem o princípio de igualdade em dois subprincípios que 

são: a igualdade material e a igualdade formal. A igualdade material é rejeitada pelos juristas 

em razão de serem, em sua maioria, adeptos de várias vertentes do liberalismo que, como 

vimos, não aceitam o princípio de que todos os humanos são iguais por serem simplesmente 

humanos, apesar dessa igualdade ser vista biologicamente – nascemos, crescemos e 

morrermos -, racionalmente – somos aptos a aprender e discernir – e moralmente – todos 

aspiramos à justiça e nos inconformamos com atos injustos em sociedade. A igualdade formal, 

plenamente jurídica, baseia-se na concepção de todos serem iguais perante a lei; nesse caso, 

esse tipo de igualdade assegura a igualdade material pelo fato de que, politicamente, todos 

estão submetidos aos mesmos códigos de condutas erigidos pelas leis. Igualdade política e 

igualdade jurídica são complementares porque esta relaciona-se à lei, enquanto aquela diz 

respeito à natureza humana. 

Voltando a Rui. Os naturalistas concebem a natureza como um sistema de conjuntos 

em que cada um destes pode ou não ser constituído de seres semelhantes em propriedades, 

mas diferentes entre si pelas especificidades dos grupos desses indivíduos, ao passo que a 

igualdade referente à vida social, a que nos interessa, é um valor criado pelos humanos em 

suas relações sociais no processo histórico que a ética chama de valor moral, e esse valor se 

associa à valoração por medida de qualidade, consideração, reconhecimento, pertencimento 

etc., e Rui ignora esse dado em razão da doutrina do seu liberalismo nos seguintes termos:   

Esta blasfêmia contra a razão e a fé, contra a civilização e a humanidade, é a 
filosofia da miséria, proclamada em nome dos direitos do trabalho; e, 
executada, não faria senão inaugurar, em vez da supremacia do trabalho, a 
organização da miséria. Mas, se a sociedade não pode igualar os que a 
natureza criou desiguais, cada um, nos limites da sua energia moral, pode 
reagir sobre as desigualdades nativas, pela educação, atividade e 
perseverança. Tal a missão do trabalho (BARBOSA, 1999a, p. 26). 
 

Segundo Rui, toda igualdade que não seja de matriz liberal é um contrassenso porque 

é desprovida de racionalidade, de fé, opondo-se aos princípios da civilização e solapando a 

humanidade ao propugnar a organização da miséria em nome da igualdade natural (liberal). 

Em Rui, a ideia de absolutizar a igualdade é contrária ao espírito de respeito às qualidades 

humanas em virtude do verdadeiro conceito de igualdade fundar-se na lógica das 
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desigualdades em respeito aos talentos individuais dos seres humanos, por isso a igualdade 

consiste em observar a lei que garanta a verdadeira igualdade que repousa no estímulo às 

distinções de qualidades, porque a natureza também assim o é, um cosmo de peculiaridades 

distintas. Nesse sentido, é preciso considerar que a igualdade, na perspectiva dos liberais 

jusnaturalistas, fora pensada a partir da generosa concepção da natureza racional do ser 

humano, o que vale dizer que, somente por isso, todos os seres humanos são iguais e a 

desigualdade apenas se refere aos interesses das classes, dos grupos e estamentos. E, contrário 

ao direito natural, que se firma em uma natureza que a história não descobre em época 

nenhuma por isso um sistema metafísico (BARBOSA, 1942, p. 106). Rui deduz, nesse caso, 

que a igualdade pensada por essa escola não passa de um amontoado de falsos princípios em 

nome de um absurdo contra as leis do Criador.  

E os princípios que dirigem os pensamentos e ações de Rui são condensados por ele 

em um credo que extraímos do seu célebre discurso Resposta a César Zama, proferido no 

Senado Federal, em 1896.  Nesta apresentação, assinalou que a liberdade onipotente é 

criadora das nações robustas, e a lei, emanação da liberdade enquanto seu órgão capital 

sustenta-se na soberania do direito, interpretado pelos tribunais (1985, p. 37), capaz, assim, 

de pôr freio às paixões “porque da justiça nasce a confiança, da confiança a tranqüilidade, da 

tranqüilidade o trabalho, do trabalho a produção, da produção o crédito, do crédito a 

opulência, da opulência a respeitabilidade, a duração, o vigor” (Idem, p. 37-38), resultando 

no progresso civilizado sem sobressaltos. Logo, Rui coroa seu credo no “governo do povo 

pelo povo; creio, porém, que o governo do povo pelo povo tem a base da sua legitimidade na 

cultura da inteligência nacional pelo desenvolvimento nacional do ensino, para o qual as 

maiores liberalidades do tesouro constituíram sempre o mais reprodutivo emprego da riqueza 

pública” (Idem, p. 38). 

Claro está que não há no credo de Rui lugar para igualdade porque a soberania, 

mesmo sendo popular, “necessita de limites, e que esses limites vêm a ser as suas 

Constituições, por ela mesma criadas, nas suas horas de inspiração jurídica, em garantia 

contra os seus impulsos de paixão” (Idem, p. 37). Sendo assim, observamos que as 

idealizações ruianas exaltam com ardor a mescla da moralidade liberal com a virtuosidade 

cristã, cujos sentimentos nunca estão escondidos por serem fundamentais em uma sociedade 

justa, pois, para Rui, a justiça é o eixo das sociedades democráticas (1999a, p. 37), ou melhor, 
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“ não há justiça, onde não haja Deus” (idem, p. 45) porque “o criador começa, e a criatura 

acaba a criação de si própria” (Idem, p. 27), concluindo que “amar a pátria, guardar fé em 

Deus, na verdade e no bem” (Idem, p. 47). 

Retomemos a reflexão sobre a igualdade subscrita no capítulo dois, mas agora com 

novos elementos. O termo igualdade da língua portuguesa tem sua origem na palavra latina 

aequālitās, que deriva do substantivo aequum que, ao seu turno, tem dois sentidos: o próprio, 

que significa terreno plano, planície; e o figurado, que significa equidade, justiça (aequitas). 

Nessa perspectiva, o vocábulo aequus é um adjetivo que, originalmente, do ponto de vista 

denotativo, próprio, quer dizer plano, liso (horizontal), sem altos e nem baixos, que não 

apresenta desigualdade, mas, por conta de as palavras adquirirem outros sentidos no processo 

histórico, passou à linguagem militar com o significado de ‘vantagem do terreno para um dos 

contendores’, portanto o que é ‘vantajoso’, ‘favorável’. No plano das figurações derivadas, o 

termo passou a designar igual, justo, imparcial, benévolo, propício, calmo, tranquilo, 

resignado. Logo, aequālitās, em sentido original, significa igualdade e uniformidade de 

planos, ao passo que, derivadamente, quer dizer harmonia ou igualdade de proporções, 

regularidade na vida ou tranquilidade (FARIA, 1962). Portanto, à ideia de igualdade nasce das 

proporções regulares em que não há discrepâncias, vantagens que firam o ideal das mesmas 

condições aos sujeitos. 

Segundo o Dictionnaire etymologique de la langue latine, o adjetivo aequus, de 

início, relacionava-se à dimensão plana e horizontal de um determinado terreno geográfico em 

que não se apresentavam desigualdades, portanto igual sem inclinar para nenhum dos lados e, 

assim, justo, imparcial de acordo com as leis e razões, significando, a seu turno, a equidade. 

Por outro lado, no jargão militar, em oposição à iniquidade – iniquus -, os auspícios – aquus - 

designaram uma vantagem de campo para uma das partes e tomaram, por assim dizer, 

vantajoso, favorável, e, nesse caso, estenderam para as relações entre as pessoas. O fato é que, 

aequus, tomou esse valor em oposição a iniquus e passou a significar igualdade; equidade 

tomou um sentido de justiça a partir da lei, e iniquus como algo sem e contrário a lei 

(ERNOUT-MEILLET, 1951). 

Assim, para o Dicionário Eletrônico Houaiss da língua portuguesa,356 igualdade é 

um substantivo feminino que implica o “fato de não apresentar diferença quantitativa; 

                                                 
356 Não colamos data e numeração no Dicionário Houaiss porque o nosso exemplar é eletrônico.  
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relação existente entre duas grandezas iguais; fórmula que exprime esta relação; fato de não 

se apresentar diferença de qualidade ou valor, ou de, numa comparação, mostrarem-se as 

mesmas proporções, dimensões, naturezas, intensidades; uniformidade; paridade; 

estabilidade; princípio segundo o qual todos os homens são submetidos à lei e gozam dos 

mesmos direitos.” 

A partir disso, observamos que, geralmente, muitos tomam igualdade por isonomia, 

distinção que os gregos antigos já faziam porque o termo isonomia-ισονομια é constituído de 

isos-ισο, que significa igual, e nomos-νομια, que se trata de norma de um modo geral que pode 

ser moral, legal ou costumeira, configurando o princípio segundo o qual todos os homens são 

submetidos à mesma lei e gozam dos mesmos direitos e obrigações no que tange à vida 

política. Deste princípio, outro nasce com a denominação de isegoria-ἰσηγορία em que isi-ἰση, 

forma feminina singular de isos-ίσος que quer dizer igual, e ágora-ἀγορά assembleia, que vem 

do verbo grego agoreúó, que quer dizer 'falar em público', isto é, princípio que preza a 

liberdade de todos falarem igualmente no espaço político. Por outro lado, o termo igualdade 

vem de isόtheta-ισότητα, em que iso significa igual, e τητα-theta ‘comum’ acrescido do sufixo 

‘dade’, juntado a adjetivos para formar substantivos que expressem a ideia de estado, situação 

ou quantidade. Assim, igualdade significa o estado em que duas ou mais pessoas têm o mesmo 

valor, a mesma grandeza, a mesma importância na comunidade em que vivem (BAILLY, 

2000). 

É importante deixar claro que, enquanto o significado de igualdade caracteriza-se 

pela ausência de desigualdade no que concerne à qualidade e ao valor no âmbito da 

comparação que guarda e/ou mostra as mesmas proporções, dimensões, naturezas etc., logo 

nenhuma ‘diferença’, o termo ‘semelhança’ data do século XIII e tem origem no vocábulo 

latino simĭle, substantivo que diz respeito à semelhança, comparação, paralelo cujo adjetivo é 

similis, e retrata o sentido, originalmente, do que é semelhante ou parecido (FARIA, 1962). 

Ou seja, semelhança é a “qualidade de semelhante, parecença entre seres, coisas ou ideias 

que têm elementos conformes, independentemente daqueles que são comuns à espécie; 

analogia, identidade, conformidade entre o modelo e o objeto imitado em arte” (HOUAISS).  

Desejamos ainda frisar que o antônimo de igualdade é desigualdade, à medida que 

diferença é contrário de semelhança; nesse sentido, igualdade e semelhança são termos 

distintos com significados próprios e por isso chamamos atenção para o dado de que Rui, um 
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filólogo, parece ter confundido diferença com desigualdade ao tomar esses vocábulos por 

sinônimos e, do mesmo modo, igualdade com semelhança. Essa distinção entre igualdade e 

semelhança se acentua mais quando recuamos ao grego antigo e nos valemos do termo eikon-

είϰών, que tem os sentidos de figura, imagem, retrato, imagem em um espelho, reflexo, 

similitude, semblante, fantasma, ou seja, ‘ser semelhante’, parecido, porém, não igual, e os 

teólogos com boa formação em filologia chamam nossa atenção ao versículo 26 do capítulo I 

da Criação, do livro Gênesis para o seguinte: “Deus disse: Façamos o homem à nossa 

imagem, como nossa semelhança”.357 Nesse sentido, fazemos a seguinte provocação, por que 

Deus não disse: Façamos o homem igual a nós? Parece que as ciências formais, lógica e 

matemática, nos auxiliarão quanto ao problema. 

No Dicionário de lógica, de autoria de Leônidas Hegenberg e Marílúze Silva, “a 

palavra ’igual' é empregada com certa flexibilidade no discurso ordinário. Dizemos ‘o carro 

de Margareth é igual ao de Winston’ porque ambos são de mesma fábrica, de mesmo ano, de 

mesma cor [...] Na verdade, os objetos são diferentes. O que se estabelece é certa 

similaridade, tendo em conta apenas alguns atributos ou alguns propósitos” (2005, p. 167), e 

isso é um fato devido ao senso comum misturar os termos por conta de usos e costumes, logo 

não atenta ao campo das distinções dos significados. Na lógica e na matemática, mais uma 

vez, segundo Silva e Hegenberg, “'igual' tem apenas um significado: o de identidade. O 

termo, assim como o conhecido símbolo usado para substitui-lo (=), é empregado 

exclusivamente para separar nomes de um (e um só) objeto. Se dizemos, p. ex., ‘estrela da 

manhã = estrela da noite’, isso se deve a que as expressões designam um e mesmo objeto [...] 

ou ‘6+2 = 3+5’”  (Ibidem). Essa ideia de identidade, na matemática, refere-se à determinada 

igualdade que, qualquer que seja o valor da variável que nela surja, mantém-se verdadeira, por 

isso, segundo Mario Bunge, “‘=’ satisfaz a ‘lei’ de Leibniz, ou melhor, o postulado da 

‘identidade dos indiscerníveis’: se dois objetos são idênticos, então eles possuem exatamente 

as mesmas propriedades” (2002, p. 181), ou ainda “na matemática, a igualdade é 

considerada o mesmo que a identidade. Esta última é uma relação reflexiva, simétrica e 

transitiva, de modo que objetos idênticos são intercambiáveis, como em ‘2 + 3 = 5’” 

(Ibidem).  

                                                 
357 Conforme a Bíblia de Jerusalém, semelhança é similitude de inteligência e vontade (Ed. Paulos, 2002, p. 34). 
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Sendo assim, é necessária uma pausa para refletirmos sobre o princípio de identidade, 

caro à filosofia grega em razão da discussão quanto às questões do ser e suas predicações, do 

tempo e do movimento. Este princípio resulta do debate histórico entre os filósofos gregos em 

que se destaca Parmênides por ter elaborado a sentença em que ou uma coisa é ou não é, ou a 

clássica o ser é; o não-ser não é. Com esses axiomas, Parmênides separa o que é, pertencente 

às essências, da esfera do sensível que inverte a realidade e a subordina aos sentidos. Nessa 

lógica, a escola metafísica deseja guardar o que é em si mesmo na qualidade de perene, que 

não se corrompe por ser predicado essencial ao ser, do contrário, o que se processa no tempo 

muda de configuração e se perde nas névoas das ilusões, ou seja, a perenidade está no fato do 

ser sempre ser o que é e não mudar, ao passo que o não-ser transforma-se por conta de sua 

des-essencialidade, que também é o nada. Assim, para Parmênides, a razão é instrumento 

capaz de distinguir o não-conhecimento, derivado dos sentidos (das ilusões), dos objetos 

próprios da razão que consiste na verdade. Logo, a razão nos ensina que “necessário é dizer e 

pensar que só o ser é; pois, o ser é, e o nada, ao contrário, nada é” (BORNHEIM, 1998, p. 

53).  

Mediante esse debate travado pela inteligência grega, Parmênides, ao enunciar que o 

ser é; o não-ser não é, acaba por estabelecer o princípio da identidade que filósofos como 

Platão e Aristóteles, lógicos e sistemáticos, elaboraram metodologicamente do princípio 

parmenídico os princípio de não-contradição (República 436b-c; Metafísica 1005b19-20 e 

1011b13-14) e princípio do terceiro excluído (Interpretação, 18a, 25-33),358 princípios lógicos 

que, para Henry Lefebvre, em seu livro Lógica formal e lógica dialética, o princípio de 

identidade pôs “a si mesmo em movimento, apresentando-se sob vários aspectos. Toma assim 

a forma de princípio de não-contradição: A não é não-A. Sob essa forma, introduzem-se na 

identidade a diferença, a relação, a contradição” (1991, p. 137).  

Mas foi Hegel quem extraiu do princípio de identidade sua consequência imediata, a 

negatividade de si mesmo, o princípio de diferença quando fez, por meio da lógica dialética, a 

superação do princípio de identidade abstrata pelo princípio de identidade essencial. Para 

Hegel, na Ciência da lógica, o princípio de identidade expressa relação consigo mesmo sem a 

                                                 
358 Três são as leis, os princípios lógicos que regem o exercício do pensamento, segundo a lógica formal: 1. o 
Princípio de identidade A = A, ou “o que é, é; ou  todo objeto é idêntico a si mesmo”; 2. o Princípio de não-
ccontradição  preceitua que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, ou "A é A" e "A não é A"; 3. no 
Princípio do terceiro excluído, toda coisa deve ser ou não ser, ou seja,  A é A e A não é B  (NERICI, 1985, p. 
30). 
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necessidade do outro, embora tome o outro como inexistente sem sair de si para compreender-

se no mundo, o que Hegel chamou de identidade abstrata porque toma o outro como não-ser, 

o nada. Mas, para Hegel, o não-ser está dentro do ser como negatividade dialética devido ao 

movimento da negação da negação, por isso o “ser, puro ser, - sem nenhuma determinação 

ulterior. Em sua imediatidade indeterminada; ele é igual a si mesmo e também não desigual 

frente a outro; não tem diversidade alguma dentro de si nem para fora” (HEGEL, 2016, p. 

85). 

O princípio de identidade, do ponto de vista lógico, ao expressar a sentença o ser é e 

o não-ser não é traz um avanço significativo quanto às operações das distinções no 

pensamento, sobretudo quando dá origem ao princípio de não-contradição, que enuncia a 

impossibilidade do ser ser e não-ser ao mesmo tempo, porém, ontologicamente há uma 

flagrante exclusão, uma vez que a ontologia estuda o ser enquanto ser que corresponde à ideia 

de que há uma essência comum a todos os seres, mesmo que se expresse em suas 

multiplicidades, pois não foi sem razão que Hegel asseverou que “algo e outro são ambos, em 

primeiro lugar, aquilo que é aí ou algo. Em segundo lugar, cada é igualmente um outro” 

(Idem, p. 122). Nesse sentido, Hegel arremata ao dizer que “o ser em si tem, inicialmente, o 

ser para outro como seu momento contraposto; mas também se contrapõe ao mesmo tempo ao 

mesmo o ser posto” (Idem, p. 126). Portanto: 

Em sua expressão positiva A = A, esse princípio nada mais é, inicialmente, 
do que a expressão da tautologia vazia. Por conseguinte, foi observado 
corretamente que essa lei do pensar seria sem conteúdo e não levaria a nada. 
Assim, é à identidade vazia que ficam presos aqueles que a tomam como tal 
por algo verdadeiro e sempre costumam objetar que a identidade não seria a 
diversidade [diferença], mas a identidade e a diversidade seriam diversas. 
Eles não veem que, já nisso, eles mesmos dizem que a identidade é um 
diverso; pois eles dizem que a identidade seria diversa da diversidade; na 
medida em que é preciso, ao mesmo tempo, admiti-lo enquanto natureza da 
identidade, nisso está que a identidade seria isso: ser diversa, não 
exteriormente, mas nela mesma, no interior de sua natureza. - Além disso, 
porém, na medida em que eles mantêm fixa essa identidade imóvel, a qual 
tem o seu oposto na diversidade, eles não veem que, assim fazem dela uma 
determinidade unilateral, que, como tal não tem verdade alguma (HEGEL, 
2017, p. 58).   
 

Essas pérolas hegelianas vêm ao encontro da ideia que esposamos quanto à igualdade 

como um valor lógico-axiológico nada ofensivo às identidades dos seres humanos no concerto 

das sociedades, muito pelo contrário, “na medida em que eles mantêm fixa essa identidade 
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imóvel, a qual tem o seu oposto na diversidade, eles não veem que, assim fazem dela uma 

determinidade unilateral, que, como tal, não tem verdade alguma” simplesmente porque as 

diferenças entre os seres humanos, sobretudo quando estão cobertos pelo guarda-chuva da 

mesma cultura, consistem em fator de identidade, e essa identidade é o resultado histórico dos 

elementos que são desenvolvidos pelos agrupamentos humanos e constituem as distinções, e 

essas múltiplas distinções consistem na identidade dos grupos, classes sociais e nações.  

Se nos loci da lógica e da matemática a igualdade refere-se à identidade porque, se 

dois objetos são idênticos, então eles possuem exatamente as mesmas propriedades, essas 

mesmas propriedades dos seres humanos estão dadas biologicamente porquanto todos nascem, 

crescem e morrem, logo necessitam de oxigênio, água, luz solar e alimentos.  Logicamente 

todos os seres humanos são iguais também por serem racionais, portanto, inteligentes, para 

tanto a vida política surge quanto à colaboração socioeconômica viabilizar as potencialidades 

humanas; politicamente todos os seres humanos são iguais em virtude de buscarem a 

felicidade como fim último da vida, não obstante a ideia de felicidade variar de cultura para 

cultura e de indivíduos para indivíduos dentro de cada cultura. E a ideia de felicidade parte de 

a necessidade da vida social em atenção à impossibilidade da vida solitária solucionar 

problemas da existência; graças a isso, o humano alcança a felicidade, e essa felicidade é 

justamente viável porque, sendo os humanos diferentes, os talentos distintos igualam os 

humanos e cada um colabora na medida dos seus talentos para a felicidade política, ou seja, a 

felicidade compartilhada. 

O discurso consequente da igualdade não desconhece ou muito menos subestima as 

diferenças porque estas estão dadas pelo princípio de realidade, do contrário a igualdade não 

existiria pelo fato de os indivíduos serem diferentes, e tais diferenças acabam por igualá-los no 

âmbito das necessidades ao viverem na Cidade, visto que, fora dela, esses mesmos indivíduos 

não têm nenhuma chance de chegar à idade adulta e tampouco a possibilidade de desenvolver 

seus talentos. Assim, as diferenças atestam a igualdade porque não somos autossuficientes, ao 

mesmo tempo que necessitamos do concurso dos outros politicamente, logo somos seres 

precários, e a precariedade é algo que faz parte de nossa constituição, tornando-nos seres 

iguais. 

Se todos os seres humanos nascem, crescem e morrem, são racionais, têm 

sentimentos, asseiam a felicidade, naturalmente pelas condições das coisas, e ainda são 
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gregários e precários, politicamente, logo a igualdade está dada em termos absolutos pelo 

princípio de identidade, restando discutirmos os termos das diferenças. Nesse caso, pode-se 

argumentar: 1. a respeito da antonimização entre desigualdade e diferença, é mesmo uma 

questão real? Em certo sentido, elas podem parecer sinônimos a começar pela igualdade ser 

absoluta nas operações a = a, 2+2=4, e, em geral, só se determina a desigualdade como um 

determinado, ou mesmo indeterminado, caso em relação à igualdade absoluta ou na tentativa 

de verificar a igualdade entre dois objetos, a existência de uma diferença sequer entre eles já 

determinará a desigualdade, então, nesse caso, o sentido de diferença transmite a ideia de que 

equivale, sim, à desigualdade, pois trata-se de algo relativo que impede verificação de um 

absoluto a'  é diferente de a" , desigual. 

O argumento acima tem validade à medida que sinaliza que a’  e a”  são diferentes 

pelas qualidades dadas pelos predicados ‘  e “ , contudo, se estes sinais são atributos de a e a, 

isso quer dizer que a e a são iguais em si e entre si por relação de identidade porque a = a.  O 

que importa para o conceito de igualdade por meio do discurso consequente da igualdade é 

que se ressaltem as diferenças como fundamento da justificativa da própria relevância do 

senso de igualdade.   

O senso comum tende a ver na expressão o que é por natureza um axioma relativo à 

imutabilidade por conta da falsa ideia de que a natureza não muda, mas também tem, por outro 

lado, um argumento pseudocientífico em que se procura afirmar a mutabilidade da natureza 

pelo fato de ela se transformar continuamente e estabelecer a desigualdade entre os indivíduos 

pelo processo de mutação das espécies em que os mais aptos superam o meio e acaba por 

repercutir no mundo hominídeo. Então, continua o argumento do estado de natureza como 

natural e o Estado de Direito como uma convenção, quando, na verdade, são duas construções 

epistemológicas cujo fim é sempre justificativo. Quando Aristóteles exibe a locução por 

natureza, não se refere à natureza em termos de imutabilidade ou como natureza natural por 

ser assim mesmo e independente do ser. É o contrário. Segundo o estagirita, por natureza, 

implica as razões das coisas, na estrutura da coisa, na relação dos dados existentes na coisa, 

por isso é o que é, por si própria. Um homem alto é maior em altura defronte a um homem de 

estatura baixa, logo, por natureza, este é menor defronte àquele. Nem sempre o que se lê é o 

que está escrito.  
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Por outra, existe o argumento de que se lamenta a perda de uma igualdade natural, 

supostamente superior àquela perante a lei ou em virtude da lei, mas isso talvez não seja 

verdade porque, afinal, a igualdade é também convencionada em certos meios. Assim, os 

defensores da igualdade não deveriam supor uma igualdade natural perdida a ser recuperada, 

até porque, caso fosse mesmo natural, não se perderia e deveríamos prezar antes pela liberdade 

à igualdade natural, suposta igualdade anterior, mas sim liberdade de estabelecer e 

convencionar a igualdade posterior, não recuperada, mas inventada, construída atendendo à 

necessidade humana, um bem a ser adquirido, ainda não possuído. 

O argumento do parágrafo acima é muito bem pensado, sobretudo quando se vale da 

bela imagem da criação conceitual no processo histórico, ato humano de significar a vida por 

meio da nomeação das coisas, ou mesmo pelo fato de criar, inventar o mundo na medida em 

que se constrói tudo o que há dentro dele. Cremos, de outro modo, que é no processo histórico, 

palco das lutas humanas, o cenário do desenvolvimento do ser humano enquanto ser ético-

político justamente porque a ética e a política são construções racionais para pensar, refletir e, 

por conseguinte, resolver todos os problemas postos pela natureza e pelo processo social, só 

que essa construção não é uma acidentalidade, ensaios e erros, um bailar das experiências 

como forma da arte correr pelas veias e sangrar pelos poros. Não, a igualdade diante da lei é 

uma construção jurídico-política por conta da ideia de que os seres humanos são iguais por 

natureza, ou seja, devido às naturezas biológica, racional, precária, gregária e valorativa do ser 

humano, a é igual a a, em si, por mais que a’  seja diferente de a”  pelas qualidades das 

diferenças.  

Aos olhos de algumas escolas liberais, os indivíduos não são iguais entre si e apenas 

o são perante a lei, isso porque os seres humanos não são os mesmos e essa desigualdade 

reside na suposição de que há uma hierarquia moral, pois, para o burguês liberal, os 

aristocratas e os pobres, por razões diferentes, são desprovidos de moralidade em razão dos 

primeiros viverem nababescamente sem trabalhar e explorarem as energias do burguês liberal, 

enquanto os últimos são brutos, rudes e incapazes, por natureza, de superarem as adversidades 

postas pela vida. O burguês apieda-se do sofrimento do outro, mas cria justificações para o 

estado da arte. 

Todavia, embora não fosse um burguês e apenas um filho dileto da pequena classe 

média, Rui foi ardoroso defensor dos valores liberais por considerá-los civilizatórios como 
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resultado de razões dos atores sociais no tabuleiro da política por meio das instituições 

revolucionárias sem sangue, sem mortes e resultado dos discursos e conferências nos clubes 

dos bons senhores. Rui desconsidera o valor igualdade para justificar a ideia de que o trabalho, 

a liberdade e a oração, elementos de sua teologia liberal, são ingredientes responsáveis pelo 

desenvolvimento do Brasil. Ou seja, por detrás dessas substâncias metafísicas há um povo que 

não trabalha, não ora ao Deus onipotente e deseja igualdade por conta de:  

O mais são desvarios da inveja, do orgulho, ou da loucura. Tratar com 
desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade 
flagrante, e não igualdade real. Os apetites humanos conceberam inverter a 
norma universal da criação, pretendendo, não dar a cada um, na razão do que 
vale, mas atribuir o mesmo a todos, como se todos se equivalessem. Esta 
blasfêmia contra razão e a fé [...] (BARBOSA, 1999a, p. 26). 

Essa passagem de a Oração de 1920 desvela um preconceito que os liberais sempre 

nutriram a respeito da ameaça que os muitos representam quanto às relações socioeconômicas, 

além do sentimento aristocrático de estirpe soterrado pelas camadas discursivas em oposição à 

nobreza obstaculizante do progresso oferecido pelo modo de produção capitalista. O discurso 

ruiano alega que a pretensão da igualdade não liberal se escora no ressentimento dos que, por 

natureza, não trazem na alma o trabalho e a oração como valores absolutos de uma sociedade 

organizada pelas premissas liberais-capitalistas em que a cooperação smithiana dar-se-ia pela 

lógica das buscas individuais como motor do desenvolvimento socioeconômico de uma nação. 

Mas a visão que os liberais têm a respeito do valor igualdade talvez seja um reflexo das 

ilusões que guardam das lutas que travaram contra as opressões postas pelo absolutismo 

monárquico que rei e nobreza alinhavaram para explorar os valores burgueses quanto às 

capacidades de trabalho, poupança, disciplina e crença na individualidade a despeito das más 

condições sociais. 

O discurso liberal ruiano despreza a ideia de igualdade não liberal da mesma forma 

que os conservadores oligárquicos desprezavam o conjunto da sociedade brasileira do século 

XIX, ou seja, esses conservadores diziam que pretos e pardos não trabalhavam na exata 

proporção que exploravam a força de trabalho dessa gente e não trabalhavam pelo fato de o 

trabalho ser uma atividade depreciativa, muito bem representado nas obras de Machado de 

Assis e Martins Pena. E tomando a perspectiva de ideologia de Marx e Engels, consideramos 

que a concepção que Rui elaborou sobre o significado de igualdade é reflexo da luta 
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ideológica que o grande estadista travou contra as oligarquias brasileiras ao longo de sua vida 

política.  

Marx e Engels, em A ideologia alemã, afirmam que, ao longo da história da 

humanidade, as classes sociais lutam entre si com o propósito de obterem o poder político 

atendendo aos interesses econômicos, sendo que, nessas lutas, há padrões historicamente 

determinados em que, dominantes e dominadas, estão “sob a forma de divisão entre o 

trabalho intelectual e o trabalho material [em que] uns serão os pensadores dessa classe (os 

ideólogos ativos, que teorizam e fazem da elaboração da ilusão que essa classe tem de si 

mesma sua substância principal)” (2001, p. 49), isto é, as construções que fazem das relações 

materiais entre os indivíduos são, consequentemente, idealizações de valores como se fossem 

verdadeiros, ou lei eterna (Ibidem).  

Mas as ilusões que os ideólogos têm sobre si, sua classe e, consequentemente, da 

própria realidade, são construções distorcidas porque “em toda a ideologia, os homens e suas 

relações nos aparecem de cabeça para baixo como em uma câmera escura, esse fenômeno 

decorre de seu processo de vida histórico, exatamente como a inversão dos objetos na retina 

decorre de seu processo de vida diretamente físico” (Idem, p. 19). E Rui, mesmo sendo uma 

potência intelectual, acabou, ideologicamente, trazendo para si as ideias das oligarquias 

quando, ilusoriamente, pensou que estivesse, originalmente, a criar novas formas de pensar a 

igualdade. 

O conceito que determinada sociedade tem sobre a igualdade, salvando suas 

variáveis, sempre será o reflexo do que as oligarquias, de um modo geral, compreendem e de 

sua ação influenciam o sistema jurídico-político.  Por isso, a ideia de igualdade que Rui 

alimentou durante sua trajetória prático-teórica deveu-se ao fato de ter absorvido a pecha de 

que aqueles que lutam por igualdades reais são invejosos e ressentidos por quererem objetos e 

condições dos que lhes são superiores, pois, ao lhes faltarem talentos naturais não conseguem 

obtê-los e muito menos desfrutá-los e, assim, só lhes restam subterfúgios que justifiquem seus 

intentos antinaturais.  

A ideia que Rui não construiu, originalmente, sobre a igualdade e apenas a extraiu do 

credo liberal, tem implicações sobre sua visão de justiça em geral e, decorrente dela, sobre as 

concepções políticas de como resolver os problemas derivados das relações sociais, sobretudo 

os que têm implicações socioeconômicas que demandam as articulações do justo distributivo. 
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E, apesar da concepção de justiça de Rui ser generosa em muitos aspectos, não ultrapassou os 

limites impostos pelo mesmo credo liberal que, por superestimar o indivíduo abstrato, olvida 

os indivíduos “de carne e osso”. Nesse caso, cremos necessário analisar a sua polissêmica 

concepção de justiça em que estão justapostos elementos liberais e princípios cristãos.359 Mas 

a ideia de igualdade excludente fez com que não travasse, a nosso juízo, lutas políticas em que 

se buscassem reformas sociais profundas em uma sociedade confusa que reclamava por 

rumos.    

 

3. A concepção de justiça, segundo Rui Barbosa 

A reflexão sobre a igualdade, quer do ponto de vista político ou sob a ótica jurídica, 

sempre remete à ideia de justiça porque talvez seja o mais complexo dos sentimentos que o ser 

humano tem quanto a si no mundo e ao outro, necessariamente, como reconhecimento de 

alteridade e consequente empatia. Para sermos justos, na verdade, igualdade e liberdade são 

mais que sentimentos morais, consistem em princípios norteadores da vida social, fazendo 

com que os seres humanos promovam verdadeiros avanços nas relações sociais, e não é à toa 

que Aristóteles alude que “a liberdade é condição preponderante na democracia - como de 

resto há quem o admita - tal como o é a igualdade, então estes dois princípios serão mais 

poderosos quando todos os cidadãos, sem exceção, se encontrarem congregados na vida da 

cidade, na maior medida possível” (Pol. 1291b,30). 

Logo, é correto pensar na ideia de justiça, segundo Rui Barbosa, para depois 

pensamos no que o nosso autor compreende por justo distributivo. Nesse caso, tomemos um 

texto de Rui chamado O justo e a justiça política, publicado em 1899 na imprensa carioca. 

Primeiramente, o autor não discorda de outros estudiosos quanto ao “culto da justiça como o 

supremo elemento preservativo do regímen” republicano (1954, p. 185), estruturalmente, uma 

vez que o poder judiciário, na sistemática ruiana, tem o papel de interpretar a lei e 

salvaguardar os direitos e garantias individuais. Assim, aprofundando o conceito de justiça, 

Rui diz que “o julgamento de Cristo é o espelho de todas as deserções da justiça, corrompida 

pelas facções, pelos demagogos e pelos governos” (Idem, p.191), ou seja, o sentimento de 

                                                 
359 Rui nunca foi um religioso de ofício a frequentar templos religiosos, a despeito de ter se declarado um cristão 
por princípio, o que não impediu de ter assinado, com o Governo Provisório, o Decreto nª.119-A/1890 que separa 
a Igreja do Estado, proíbe intervenção dos poderes públicos em matéria religiosa e consagra a liberdade de cultos.  
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justiça do autor parte da premissa de que não houve justiça política no julgamento de Cristo 

porque as autoridades abdicaram do direito, como equanimidade, em prol da aplicação 

confusa de leis atreladas ao espírito do particularismo e dos interesses corruptores da ordem 

lógico-moral. Logo, para Rui: 

Foi como agitador do povo e subversor das instituições que se imolou Jesus. 
E, de cada vez que há precisão de sacrificar um amigo do direito, um 
advogado da verdade, um protetor dos indefesos, um apóstolo de idéias 
generosas, um confessor da lei, um educador do povo, é esse, a ordem 
pública, o pretexto, que renasce, para exculpar as transações dos juízes tíbios 
com os interesses do poder (Ibidem). 360 
 

Pondo-se ao lado de Cristo, injustiçado pela inexistência do direito e devorado pelos 

adversários que lucram com e no poder, Rui toma a justiça em sua polissemia e assevera que 

ela sintetiza o direito quando fundada na verdade, na liberdade, na generosidade, na 

legalidade, na sabedoria, na temperança. Por isso, para Rui, a justiça não faz pacto e não se 

confunde com “venalidade, paixão partidária, respeito pessoal, subserviência, espírito 

conservador, interpretação restritiva, razão de estado, interesse supremo, como quer te 

chames, prevaricação judiciária...” (Ibidem). Continua, Rui: 

“Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? Nullo” 361 Entre nós não seria lícito 
responder assim tão em absoluto à interrogação do poeta [Dante]. Na 
Constituição brasileira, a mão que ele não via na sua república e em sua 
época, a mão sustentadora das leis, aí a temos, hoje, criada, e tão grande, que 
nada lhe iguala a majestade, nada lhe rivaliza o poder. Entre as leis, aqui, 
entre as leis ordinárias e a lei das leis, é a justiça quem decide, fulminando 
aquelas, quando com esta colidirem (BARBOSA, 1999a, p. 37). 
 

 Então, segundo Rui, a justiça, além de ser um senti\mento moral e a virtude total por 

excelência, deve ser compreendida, também, como um mecanismo estatal – o poder judiciário 

- capaz de compor conflitos entre os cidadãos, estabelecer o direito e a verdade jurídico-

política, porque “só o bem, neste mundo, é durável, e o bem, politicamente, é toda justiça e 

liberdade, fórmulas soberanas da autoridade e do direito, da inteligência e do progresso” 

(BARBOSA, 1952, p. 60-61). Dessa forma, a justiça, enquanto um princípio, uma virtude, um 

poder estatal e mesmo um sentimento moral e esteio da liberdade, deve prevalecer em razão de 

ser ela a mecânica necessária à vida democrática e, por conseguinte, à melhor condição 

                                                 
360 De fato, Jesus foi um grande agitador de ideias e sentimentos, tanto que sua figura, representativamente, 
divide a história. E se Jesus não fosse um agitador de ideias e sentimentos não teria morrido como morreu.  
361 “Mas quem lhes há de ter mão? Ninguém” - Dante: Purgatório, XVI, 97−98. Nota da Editora.  
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existencial no eixo ético-racional. Moralmente, Rui enfatiza que “não há justiça, onde não 

haja Deus” (1999a, p. 45), pois, apesar de os humanos serem capazes de criar e estabelecer a 

justiça, esta, verdadeiramente, não prescinde da influência divina em virtude do Senhor do 

mundo exercer, por sintonia, ação sobre o que cada humano tem de melhor.  

Aqui esclarecemos que Rui, um espiritualista cristão, não se deixava embalar pelas 

religiões convencionais e tampouco pelo misticismo, mas sim pela convicção da previdência a 

partir da providência divina, tanto que “não é, pois, a equidade que nos impõe a respeito do 

catholicismo romano a tolerância civil; não. É a suprema justiça, a utilidade universal e 

eterna, a necessidade providencial do principio que dá por base ás instituições humanas a 

liberdade” (BARBOSA, 1877, p. CXCVIII).  

Portanto, em virtude do seu profundo espírito moralista,362 Rui participa da 

concepção de que o direito e a política se fundamentam logicamente na moral, por isso 

enfatiza que “toda a política se há de inspirar na moral. Toda a política há de emanar da 

moral. Toda a política deve ter a moral por norte, bússola e rota” (BARBOSA, 1952, p. 56), 

e arremata ao dizer que a “autoridade da justiça é moral, e sustenta-se pela moralidade de 

suas decisões” (BARBOSA, 1892, p. 224). Logo, o amigo da justiça é quem a cultiva, quem a 

guarda no seu cumprimento à medida que trabalha por sua efetividade, e o homem público é 

aquele que serve a sua sociedade com base nesse ofício, visto ser a justiça a ambição do 

político (Idem, p. 65) e o órgão do direito individual (Idem, p, 27). No entanto, segundo Rui: 

A falta de justiça é o grande mal da nossa terra, o mal dos males, a origem de 
todas as nossas infelicidades, a fonte de todo nosso descrédito, é a miséria 
suprema desta pobre nação [...] A injustiça, Senhores, desanima o trabalho, a 
honestidade, o bem; cresta em flor os espíritos dos moços, semeia no coração 
das gerações que vêm nascendo a semente da podridão, habitua os homens a 
não acreditar senão na estrela, na fortuna, no acaso, na loteria da sorte, 
promove a desonestidade, promove a venalidade, promove a relaxação, 
insufla a cortesania, a baixeza, sob todas as suas formas (RUI, 1974, p. 86.).  
 

Na sistemática de Rui acerca da justiça, os elementos como sentimento moral, virtude 

e estrutura judicial do Estado não se repelem entre si, pelo contrário, por conta do princípio 

que os anima consistir em dar a cada um o que é seu no movimento das relações sociais, dessa 

forma a justiça é o alicerce sobre o qual as sociedades democráticas edificam-se e 
                                                 
362 “A caracterização do ideário moral e político de Rui Barbosa impõe um exame preliminar do ambiente 
ideológico em que foi criado – em especial, sua decidida filiação à tradição política anglo-americana, na qual a 
moral e o direito precedem a política. Foi ela que levou Rui Barbosa a pensar a política de forma essencialmente 
normativa, como um imperativo de justiça que devia intervir na realidade” (LYNCH, 2014, p. 205). 
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sedimentam-se em razão da ideia de que a justiça está sempre associada à liberdade e à 

igualdade como alavancas não só do processo de civilização, mas também da necessidade de 

estabilidade política ao desfrute dos seus bens. E visto que “a República é o governo dos 

homens sujeitos à lei, debaixo de uma responsabilidade inevitável, por seus atos” (Idem, p. 

87), a legalidade é essencial à justiça porque nela repousa os contratos que os indivíduos 

fizeram ao elaborar a Carta de 1891, e a relação entre justiça, liberdade, igualdade e legalidade 

no pensamento de Rui encontra-se no artigo 89 de suas propostas ao Projeto de Constituição“§ 

1.º Ninguém pode ser obrigado a fazer. ou deixar de fazer alguma coisa senão por virtude de 

lei”  (BARBOSA, 1946c, p. 96). 

Nesse sentido, sem esquecer de que Rui foi, do começo ao fim, o principal artífice da 

Carta de 1891, observamos que a sua ideia de igualdade  se restringe ao corolário de que todos 

são iguais perante a lei sem serem iguais de fato, e que a lei é o fundamento da obrigação 

social, levando o cerne moral da  justiça professado por ele a vincular-se ao ideal de 

civilização363 como etapa ético-racional superior do ser humano, tanto que sua luta pela 

abolição dos escravizados se funda no entendimento de que a “escravidão cativa sob um 

dúplice jugo o dono e o servo, aí temos formulada uma lei, que incompatibiliza o estado servil 

com a existência das sociedades civilizadas. Dessa lei resultará para o opressor a 

necessidade da emancipação e para o oprimido o direito a ela” (BARBOSA, 1945, p. 107).  

Nesse trecho dialético do Parecer 48-A do Projeto de Lei 48-A/1884, similar à 

dialética do senhor e do escravo de Hegel (1992), Rui não somente afirma sua ideia de que a 

escravidão é contra a liberdade do contrato de trabalho, ferindo o direito humano da 

civilização, como também exemplifica a concepção de justiça decorrente do processo 

civilizatório.364 Mas, sentimento moral ou princípio, a justiça na perspectiva ruiana é 

                                                 
363 “A crença no progresso civilizacional europeu, que ocorria na segunda metade do século XVIII e na transição 
para o XIX, criou a expectativa de que, por meio da capacidade inerente à condição humana de aperfeiçoar-se, o 
homem fosse capaz de atingir o progresso moral a partir do desenvolvimento da sociedade. Daí originou-se a 
crença no aperfeiçoamento dos costumes e na expansão das realizações políticas do homem rumo à igualdade e à 
liberdade. A ideia de civilização, apropriada pelo liberalismo, assimilava-se à ideia de progresso: o 
desenvolvimento das forças sociais conduzia não à concentração do poder na mão do Estado, mas à fragmentação 
do poder por meio do regime representativo e à conquista das garantias constitucionais que consagrariam o 
indivíduo como centro e fundamento da legitimidade política” (CASIMIRO-VIEIRA, 2016, p. 9). 
364 “O escravismo fala atualmente contra a reforma a mesma linguagem com que a Idade Média se opunha à 
filosofia de cujo seio saiu a revolução e a sociedade moderna. A nossa posição hoje, porém, é duplamente 
vantajosa. A tirania exercida pela nobreza feudal era um privilégio; mas esse privilégio estribava em foros legais. 
Com o cativeiro entre nós não sucede o mesmo: é um privilégio o direito dos senhores, mas um privilégio ilegal. 
Já o demonstramos. Demos, todavia, a sua legalidade. Ainda assim, basta essa condição, para que ele se sinta 
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incompleta por ter negligenciado a força histórica da igualdade política como arranjo das 

forças sociais para manter-se coesa por meio de laços integrativos que permitam a todos se 

sentirem pertencentes ao grupo social e por ele protegidos com medidas legais. Proteção que 

lhes ofereça ferramentas de inclusões política, social e econômica. Logo, uma tal ideia de 

justiça, generosa parcial, sofre do mal em desprezar a igualdade política com impactos 

negativos sobre o justo distributivo. 

 

4. O sentido de justo distributivo no pensamento de Rui Barbosa 

A antes de apresentarmos os resultados de nossas pesquisas, entendemos necessário 

voltar a Aristóteles e dele extrair o conceito de justiça distributiva. Segundo o estagirita, o 

justo distributivo é uma forma da “justiça particular e do que é justo no sentido 

correspondente, uma espécie é a que se manifesta nas distribuições de honras, de dinheiro ou 

das outras coisas que são divididas entre aqueles que têm parte na constituição – pois aí é 

possível receber um quinhão igual ou desigual ao de um outro” (EN 1130b,30), ou seja, a 

ideia de justiça distributiva refere-se à distribuição de bens como honras, riquezas e cargos 

advindos do conjunto distributivo sempre conforme os dispositivos legais e morais que 

estruturam a Cidade na perspectiva do bem comum e em favor do mérito dos indivíduos 

associados em comunidade.    

O justo distributivo pensado por Aristóteles fundamenta-se no princípio de que o 

justo é sempre “o proporcional, e o injusto é o que viola a proporcionalidade. Neste último 

caso um quinhão se torna muito grande e o outro muito pequeno, como realmente acontece na 

prática, pois a pessoa que age injustamente fica com um quinhão muito grande do que é bom 

e a pessoa que é tratada injustamente fica com um quinhão muito pequeno” (EN 1131b,17), 

isto é, apesar da clareza do texto, a efetividade do desproporcional é sempre motivo pelo qual 

os cidadãos se rebelam contra as administrações particularistas das Cidades porque, em 

diversas situações, uns desejam muito mais em razão de julgarem-se melhores por diversos 

motivos, outros porque a igualdade requer que os pobres recebam tratamento especial da 

                                                                                                                                                         
sobranceiro à reforma e apoiado no direito? Não. Acima do direito formal, da legalidade estrita, existe um direito, 
mais positivo do que esse, porque é, a um tempo, mais legítimo e mais forte: o direito que resulta do 
desenvolvimento humano” (BARBOSA, 1988, p. 35). ** 
** A escravidão no Brasil sempre foi mais pelos costumes do que pelas leis, sobretudo a partir de 1850. Nos seus 
textos em Abolicionismo, Rui enfatiza o entendimento de que a escravidão no Brasil sempre foi ilegal porque 
nunca se baseou em norma jurídica alguma, pelo contrário, a Lei Eusébio de Queiros a proibia.   
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Cidade, e outros anseiam o mais, porquanto virtuosos, sãos os bons e, nesse caso, a honra lhes 

cabe como identidade de benefício.  

Para Aristóteles, o justo é proporcional porque, ao lado das quantidades numéricas, 

faz parte da quantidade em geral e, assim, também pode ser matematicamente quantificável, 

ainda mais o justo distributivo que opera junto à igualdade das razões (EN.1131a,30). A partir 

disso, o justo é proporcional e o injusto, desproporcional, à medida que viola a proporção, o 

equilíbrio enquanto equação geométrica na distribuição dos bens de acordo com o meio termo, 

cuja política deve forjar o solo em que os cidadãos vivem de acordo com a média ponderada 

das relações proporcionais. Por isso, com as lições de a Ética a Nicômaco, o filósofo observa 

que o igual e o desigual são postos pela política, e esta, segundo sistemática aristotélica, é 

matriz do princípio que institui o direito e faz com que este constitua a liberdade e a igualdade 

como bens comunitários.  Dessa forma, nada para além da política é razão suficiente para 

justificá-la porque ela é, precisamente, a organizadora da Cidade. 

Mas Aristóteles não fica restrito a tais ideias, pois, segundo ele, “há quem considere 

que a justiça consiste na igualdade. Assim é, com efeito, mas não para todos e apenas para os 

que são iguais. Outros consideram que é justa a desigualdade; e na verdade assim é, mas 

unicamente para aqueles que são desiguais e não para todos” (Pol.1280a,10ss). Assim esses 

juízos não levam em consideração destinatários dos princípios de justiça porque sempre 

cometem erros por julgarem conforme interesses próprios. Mas, “a justiça é relativa às 

pessoas, e uma justa distribuição é aquela em que os valores relativos das coisas 

correspondem aos das pessoas que as recebem - ponto que já tratamos na Ética” (Ibidem). E 

aqui Aristóteles é preciso ao salientar que os advogados, tanto da oligarquia quanto da 

democracia, “concordam no que constitui a igualdade das coisas, mas discordam no que 

constitui a igualdade dos indivíduos. A razão foi já mencionada, a saber: julgam mal em 

causa própria [...] falam de uma justiça relativa, mas presumem estar a falar da justiça 

absoluta” (Ibidem). 

Aqui chegamos ao cerne do problema ao refletir sobre o pensamento de Rui no que 

diz respeito ao conceito de igualdade e de sua influência por meio dos discursos, pareceres e 

atos de um indivíduo sobejamente influente e ímpar na história do Brasil, sobretudo nos 

escaninhos do direito e da política quando sustenta que “a regra da igualdade não consiste 

senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta 
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desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da 

igualdade” (1999a, p. 26). Pois bem, esta concepção de igualdade não reflete o pensamento 

democrático, mas comunga com o oligárquico quando a riqueza pesa e com o aristocrático ao 

fazer sobressair o berço familiar de um determinado indivíduo. Mas, além disso, diz Rui que 

“são desvarios da inveja, do orgulho, ou da loucura. Tratar com desigualdade a iguais, ou a 

desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real” (Ibidem). Nesse 

caso, para entender a relação entre igualdade, direito e política no âmbito do justo distributivo 

no entendimento de Rui devemos perguntar a ele, igual ao questionamento que Aristóteles fez 

na Política, no que consiste, enfim, a sociedade e seu escopo? Cremos que esta questão é 

significativa a partir dos seguintes termos aristotélicos:   

Uns presumem que a desigualdade num aspecto - por exemplo a riqueza -  
implica a desigualdade em tudo; os outros acreditam que a igualdade num 
aspecto – por exemplo a liberdade – significa igualdade em tudo. Mas 
nenhum deles consegue dizer o essencial. De facto, se os homens se reuniram 
em comunidades por causa das riquezas, a participação na cidade deveria ser 
proporcional à participação na riqueza. Neste caso, o argumento dos 
oligarcas parece forte: não é justo que num capital de cem minas, aquele que 
deu uma só mina obtenha uma parte igual ao que contribuiu com as restantes, 
quer no que se refere à soma inicial, quer ao lucro. Porém, os homens não se 
associaram apenas para viver, mas, sobretudo para a vida boa (Pol. 1280a, 
22) 
 

Cremos que Aristóteles expôs, com clareza, o problema relativo ao justo distributivo 

fundado nos conteúdos da igualdade e da riqueza quando passou a investigar os sentidos dados 

à natureza das formas de associação política, pois cada fim específico que a sociedade destina 

a si desvela os valores que engendram as relações entre seus membros, e, como os humanos 

não são bons julgadores de si e de seus atos devido ao particularismo dos seus julgamentos, 

porque “todos os que debatem os regimes, enunciam uma concepção parcial de justiça” 

(Pol.1281a,10), e, com isso, pensam apresentar uma absoluta noção de justiça necessariamente 

válida. Nesse caso, ironicamente, o filósofo desenha, a partir da solidariedade, seu 

entendimento de Cidade. Vale lembrar que Aristóteles não dissocia a moral da política, da 

mesma forma que Rui o faz, porém, a partir de outros patamares. Vejamos os termos: 

A comunidade política existe graças às boas açções, e não à simples vida em 
comum. Aos que contribuem mais para este tipo de comunidade, cabe-lhes 
uma maior parte na cidade do que aqueles que lhes são iguais ou mesmo 
superiores em nascimento e em liberdade, embora inferiores em virtude 
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cívica; e cabe-lhes mais do que aqueles que os superam em riqueza, mas não 
em virtude (Pol. 1281a,5).  
 

 A dialética da justiça real funda-se no princípio de proporcionalidade e faz com que 

Aristóteles arquitete a ideia de que a virtuosidade é, por definição, corolário da vida 

comunitária em virtude de que “os amigos estimulam as pessoas na plenitude de suas forças à 

prática de ações nobilitantes – 'quando dois vão juntos’ [...] pois, com amigos as pessoas são 

mais capazes de pensar e de agir” (EN.1155a,15) e, por conta disso, deve-se erigir normas 

organizativas da comunidade à vida nobilitante que, a nosso juízo, estabelece o sentimento de 

igualdade entre os virtuosos em detrimento dos partidários da liberdade - democráticos -, e os 

filiados à riqueza, - oligárquicos. E, seja como for, a igualdade acaba por ser sempre o 

princípio segundo o qual a sociedade assenta sua orientação normativa quanto à natureza dos 

humanos e à destinação da posse dos bens. Para ficar mais claro: “a comunidade política 

existe graças às boas açções, e não à simples vida em comum. Aos que contribuem mais para 

este tipo de comunidade, cabe-lhes uma maior parte na cidade”, ou seja, todo cidadão pode 

contribuir para que a Cidade seja uma aliança de homens livres devido à possibilidade de um 

operário, por exemplo, contribuir mais para a prosperidade da comunidade do que os serviços 

prestados por um professor, isso se se considerar que o operário forja a riqueza nacional 

porquanto produz mercadoria ou bens que implicam na produção econômica e, 

consequentemente, na riqueza nacional. 

Dessa forma, Rui tem clara ideia disso à medida que se preocupou em alinhavar 

instituições jurídicas, como fundamento, às instituições políticas, meio instrumental, na 

promoção de instituições econômicas, fim do progresso econômico, passando pela educação 

enquanto pleno desenvolvimento das forças produtivas da sociedade brasileira de então, e a 

criar, portanto, as condições de um Brasil civilizado com base no liberalismo e no capitalismo, 

no mesmo sentido de progresso das grandes nações. Assim, segundo Rui:     

Outra coisa não é a ordem social que a adaptação de entidades inteligentes ao 
seu meio peculiar, à sociedade, que as completa, reunindo-as. Ora, essa 
adaptação se opera, em parte, por movimentos instintivos, que só por 
hereditariedade se tornaram tais, em parte por atos intencionais, dependentes 
do conhecimento da lei que rege as relações mútuas entre os associados e da 
vontade, mais ou menos habitual de cumpri-la. Obviamente, a compreensão 
da lei se realiza mediante a manifestação dela, que é obra do ensino; e o 
propósito de obedecer-lhe procede, até certo ponto, da percepção mesma das 
suas vantagens, cuja reveladora é, ainda, a instrução, combinada com a 
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educação dos sentimentos morais, em cujo disciplinamento a escola deve 
cooperar com a família (BARBOSA, 1947b, p. 193-194).  
 

Neste texto Da obrigação escolar de 1882, Rui, influenciado pela escola de Herbert 

Spencer, entende que as entidades inteligentes, os humanos, organizam-se em sociedade por 

ser a condição peculiar aos organismos que se unem instintivamente e, mais tarde, 

intencionalmente constroem a compreensão de que a lei deve reger “as relações mútuas entre 

os associados e da vontade, mais ou menos habitual de cumpri-la”. Desse modo, o ensino tem 

papel fundamental porque esclarece a necessidade dos meios racionais à viabilidade do 

progresso como a instrução científica, ao lado da educação dos sentimentos morais, além de 

apresentar às crianças os benefícios em obedecer e cumprir as leis em virtude de tecer e 

estreitar os laços integrativos do tecido social. Nesse caso, Rui compreende que a sociedade é 

o ambiente em que os indivíduos recolhem o melhor das gerações pretéritas e passam à 

vindoura pelo exercício do ensino (poder público) e da educação (família), logo “diferentes 

misteres há na sociedade: uma é a missão da igreja, outra a da escola; a cada qual o lugar 

que lhe toca. A escola não se incumbe de formar o homem todo. Dá-lhe o preciso para a vida 

social, para o seu futuro papel de cidadão, dizendo ao pai e ao sacerdote: o mais, fazei-o vós” 

(BARBOSA, 1947c, p. 334).  

Nessa perspectiva liberal, o Estado não é e nunca será educador de crianças e jovens 

por ir de encontro à liberdade dos pais educarem seus filhos segundo seus sentimentos morais, 

mas, por outro lado, o ensino leigo e científico tem a função precípua de nortear a sociedade 

na superação das adversidades, e “se quereis, pois, cimentar a ordem necessária das 

sociedades em bases estáveis, é na escola que as deveis lançar” (BARBOSA, 1946b, p. 361). 

A escola e a família, centros essenciais da transmissão dos valores que os indivíduos, antes de 

qualquer condição social, terão à disposição “pela direção da cultura que receberem as suas 

faculdades nascentes, o valor supremo, a inviolabilidade absoluta dos interesses que presidem 

à distribuição das categorias sociais pela herança, pelo merecimento e pelo trabalho” 

(Ibidem). Logo, instruídos cientificamente por essa escola a partir de tais valores elencados, a 

inteligência de cada um “disporá da lucidez precisa, para se revestir em tempo do tríplice 

bronze do bom-senso365contra as loucuras socialistas, contra os ódios inspiradores da 

                                                 
365 Herança, merecimento e trabalho constituem a chave moral do pensamento justo-distributivista ruiano, sendo 
que a ideia de merecimento não percebe a ordem injusta que organiza os privilégios da herança e do trabalho. 
Aqui Rui enaltece suas qualidades por ter tido mobilidade social, e pensa que ela é fruto somente dos indivíduos e 
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subversão revolucionária” (Ibidem), atentando para que a civilização liberal resista ao “nível 

da demolição, preconizado pelos inventores de organizações sociais em nome da igualdade 

universal, representa em si, pelo contrário, a mais tenebrosa de todas as opressões, a mais 

bárbara de todas as desigualdades, a mais delirante de todas as utopias” (Idem, p.  361-362). 

Ora, dessa forma o justo distributivo que anima todo reformador sociopolítico (e Rui 

é um deles porque não separa, uma das outras, as reformas política, econômica e educacional) 

está sempre conforme a compreensão que se tem dos sentidos de sociedade, economia e 

direito sintetizando a vida política, e tendo na ideia de igualdade o elemento-chave dos papeis 

sociais.  Por isso, somos da opinião de que Rui não formula um justo distributivo a partir da 

ordem do direito correspondente à obrigação ético-política por contrariar sua trilogia moral 

expressa na herança, trabalho e merecimento, sendo estes dois últimos aspectos relativos a 

alguns, ao passo que a herança é algo deveras acidental, particularizando a condição de 

privilégios, de poucos. 

Esse justo distributivo existente nas formulações jurídicas, econômicas e políticas de 

Rui quase sempre tem por motivo os sentimentos morais, não a partir da responsabilidade 

social dos iguais, mas sustentando-se na caridade cristã, na ótica de ações civilizadas366 em 

minorar as agruras dos infelizes, ao passo que o restante será organizado pelos mecanismos 

liberais tão suficientes aos que oram e trabalham, persistentemente (1999a). Por isso, estamos 

convencidos de que o juízo do justo distributivo de Rui passa pelo sentimento do forte 

esclarecido e bondoso a auxiliar o fraco que não reúne condições naturais que permitam 

superar as adversidades.  Logo, para Rui, paladino da justiça, “o direito dos mais miseráveis 

dos homens, o direito do mendigo, do escravo, do criminoso, não é menos sagrado, perante a 

justiça, que o do mais alto dos poderes. Antes, com os mais miseráveis é que a justiça deve ser 

mais atenta, e redobrar de escrúpulo” (BARBOSA, 1999a, p. 42), não por estarem sozinhos 

ante a violação dos direitos, mas por não serem cobertos pelos valores derivados do princípio 

de igualdade, e tão somente “porque são os mais maldefendidos, os que suscitam menos 

                                                                                                                                                         
esquece que sem amigos, instituições sociais e políticas esses mesmos indivíduos talentosos ficam no meio do 
caminho.  
366 “O termo civilização, ao desembarcar no Brasil, trouxe consigo uma gama de contra-conceitos, ocupando o 
campo semântico com ideias dicotômicas com a função de hierarquizar povos ou grupos do ponto de vista 
material ou moral. São eles selvageria, ignorância, falta de lei e, sobretudo, barbárie [...] O termo civilização 
marcou presença constante, bem como os contra-conceitos tradicionais[...]” (CASIMIRO-VIEIRA, 2016, p. 9).   
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interesse, e os contra cujo direito conspiram a inferioridade na condição com a míngua nos 

recursos” (Idem, p. 42-43). Por outra: 

A concepção individualista dos direitos humanos tem evolvido rapidamente, 
com os tremendos sucessos deste século, para uma transformação 
incomensurável nas noções jurídicas do individualismo, restringidas agora 
por uma extensão, cada vez maior, dos diretos sociais. Já se não vê na 
sociedade um mero agregado, uma justaposição de unidades individuais, 
acasteladas cada qual no seu direito intratável, mas uma entidade 
naturalmente orgânica, em que a esfera do indivíduo tem por limites 
inevitáveis, de todos os lados, a coletividade. O direito vai cedendo à moral, 
o indivíduo à associação, o egoísmo à solidariedade humana (BARBOSA, 
1999, p. 380).  
 

A concepção individualista dos direitos humanos evolui com os tremendos sucessos 

deste século, para uma transformação incomensurável nas noções jurídicas do 

individualismo, restringidas por uma extensão dos diretos sociais, e, assim, o direito cede à 

moral, o indivíduo à associação, o egoísmo à solidariedade humana porque os sentimentos 

morais de Rui, mesmo com o abalo do individualismo em face dos direitos sociais, não tomam 

os pobres como iguais e não observam que a condição da pobreza resulta mais da engenharia 

jurídico-política em resguardar inversões oriundas da gênese produtiva à ausência da vontade 

e determinação do pobre debelar e superar adversidades. Mas, quando os pobres percebem que 

essas condições vão além de suas forças individuais e passam a organizar-se para alterá-las por 

meio das lutas políticas orientadas pelos sindicatos laborais, sendo instruídos pela escola 

socialista, oponente da liberal que somente reconhece o pobre como um incapaz e coitado, 

para Rui, se “rebaixa a questão social a uma luta de apetites e intenta dar-lhe por solução o 

que não poderá deixar de exacerbá-la: o antagonismo das classes” (BARBOSA, 1999, p. 

380). Acerta o socialismo em: 

Distribuir com mais equanimidade a riqueza pública, em obstar a que se 
concentrem nas mãos de poucos somas tão enormes de capitais, que, 
praticamente, acabam por se tornar inutilizáveis, e, inversamente, quando se 
ocupa em desenvolver o bem-estar dos deserdados da fortuna, o socialismo 
tem razão (Idem, p. 381). Grifos nossos.  
 

Apesar de Rui, a nosso juízo, compreender que a riqueza pública é a soma de todas as 

riquezas nacionais, portanto, esforço diretamente ligado à produtividade da força de trabalho, 

estando concentrada em poucas mãos, defende, nos limites do seu liberalismo, uma reforma 

constitucional para que o Estado intervenha nas relações do contrato de trabalho com escopo 
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de minorar o sofrimento dos operários, e não desenvolver, pelo direito, o bem-estar dos 

deserdados da fortuna, um programa político na distribuição equânime dessa riqueza 

produzida, apesar da democracia social ruiana admitir que o socialismo “não tem menos 

razão, quando, ao mesmo passo que trata de imprimir à distribuição da riqueza normas 

menos cruéis, lança os alicerces desse direito operário, onde a liberdade absoluta dos 

contratos se atenua, quando necessário seja, para amparar a fraqueza dos necessitados” 

(Ibidem). Logo, a preocupação aqui, não obstante seja de profunda atenção com a sorte dos 

trabalhadores, ainda assim, é influenciada não por uma moral da responsabilidade advinda do 

princípio de igualdade entre os seres humanos, mas por uma moral civilizatória, da bondade 

perante o sofrimento dos coitados, dos que foram ignorados por Deus e pela Natureza, por isso 

o direito operário é “contra a ganância dos opulentos, estabelecendo restrições às exigências 

do capital, e submetendo a regras gerais de equidade as estipulações do trabalho” (Ibidem). 

Mesmo preocupado com a sorte dos trabalhadores e se pondo a lutar em prol da 

justiça econômica junto a eles (equidade), ao mesmo tempo em que não ignora a concentração 

da riqueza nacional na mão das oligarquias econômicas, as propostas iniciais de Rui na 

Questão social de 1919367 estão longe de soluções reais para os profundos problemas 

socioeconômicos, por isso o justo distributivo que advoga se associa ao imaginário de que a 

“elite”, modernamente moralizada, não pode conviver ao lado das pérfidas condições dos seus 

trabalhadores em razão de todos, “elite” e trabalhadores, serem acusados de indignos e não 

civilizados.  

E, a partir desta visão, mesmo considerando Rui um liberal historicamente definido e 

convicto, seu discurso político sempre foi impactado pelo ecletismo em que se destaca, em 

certa proporção, o pensamento positivista, sobretudo no que diz respeito à vitalidade da moral 

sobre as atividades políticas e econômicas, a ponto de determinar o comportamento dos 

                                                 
367 Rui na Questão social de 1919 apresenta, inicialmente, oito medidas como artigos de justiça que regulariam a 
relação entre capital e trabalho, são elas:  1. indenizações dos acidentes no trabalho, seguro obrigatório às 
indústrias (1999, p. 397); 2. igualdade dos sexos perante o trabalho, a igual trabalho, salário igual (ibidem); 3. 
mínimo à idade operária, salário dos menores, e o máximo de horas de trabalho (Idem, p. 398); 4. limitação das 
horas de trabalho (Ibidem); 5. urgência em remediar aos abusos do trabalho noturno (Idem, p. 399); 6. 
regulamentação do trabalho em domicílio, o trabalho em casa (Ibidem); 7. proteção da trabalhadora gestante ao 
“abrigá-las das demasias do trabalho, eximi-las, mesmo, inteiramente a ele no termo da gravitação e no período 
pós-puerperal” (Idem, p. 400); 8. organização “dos armazéns de venda, estabelecidos com a cor de benefício aos 
trabalhadores, mas que, na realidade, não são mais do que aparelhos de escravização deles aos capitais, a cuja 
indústria servem” (Ibidem). Essa pauta não teve impacto sobre os operários devido à crescente influência 
anárquico-sindicalista nas lutas.    
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industriais porque, segundo Comte, estes deveriam ser moralizados diante das agruras dos 

trabalhadores, pois “as principais dificuldades sociais não são hoje essencialmente políticas, 

mas, sobretudo morais de sorte que sua solução possível depende realmente das opiniões e 

dos costumes [...] transformando a agitação política em movimento filosófico” (COMTE, 

1973b, p.75).  

O positivismo comteano concebe a sociedade humana como um organismo 

constituído de partes integradas e coesas,368 por esse motivo, é chamado de teoria organicista 

já que procurou obter, a partir da exemplaridade do mundo orgânico e pelas lições da biologia, 

objetividade, ordem e progresso nas formas de controle sobre os fenômenos estáticos-

dinâmicos da sociedade. O conhecimento positivo, portanto, organiza a vida social pelas mãos 

da ciência e pretende, a partir de sua concepção histórica, inaugurar nova ordem político-

econômica na crença do progresso pautado nas soluções científicas e, delas, uma moral 

civilizadora. 

O ponto de partida do pensamento comteano foi uma reflexão sobre as contradições 

das sociedades do século XIX cujo processo de industrialização criou riqueza ao lado de 

imensa pobreza. Como esse momento histórico é caracterizado pela fé no conhecimento 

científico, Comte acredita que o único meio de pôr fim à crise seria confiar na ciência e 

racionalizar a ordem social cujo núcleo político repousa na ideia de que a sociedade só pode 

ser organizada por conta de uma completa reforma intelecto-moral do homem, fundada nos 

avanços da ciência.  

Assim, segundo Comte, não é pela mudança de sistemas político-econômicos que se 

resolveriam as “perturbações sociais” em suas múltiplas dimensões, pois, ao tomar a sociedade 

como unidade biológica, pensa o coletivo organicamente. Dessa forma, a Sociologia nasceu 

com objetivos políticos de orientar-organizar a sociedade, e isso exigiria, primeiramente, 

conhecer para agir, compreender para controlar. Para Comte, o princípio científico de que se 

conhece o fenômeno por suas relações constantes de concomitância e de sucessão ensejaria a 

possibilidade de previsão e transformação da realidade social mediante o conhecimento das 

“leis históricas” do seu desenvolvimento com a mesma exatidão com que é possível à física 

calcular e controlar o movimento dos corpos. Assim, conhecer as leis do desenvolvimento da 

                                                 
368 “O pensamento comteano se orienta pela ideia de conciliação [...] entre o indivíduo e a sociedade, entre a 
ordem e o progresso; em política, entre o poder e a liberdade, entre o modelo teórico de Diderot e o prático de 
Frederico da Prússia; finalmente, entre a ciência e a religião, o sentimento e a razão” (COELHO, 2005, p. 103). 
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sociedade implica saber prever os rumos da sociedade e intervir para garantir o bem-estar 

coletivo por conta da educação moral-científica expressa nos lemas “ver para prever, em 

estudar o que é, a fim de concluir disso o que será” (COMTE, 1978, p. 49) e “conhecer o que 

é, para prever o que há de ser” (Idem, p. 148),369 bases do princípio da ordem, imagem 

invariável do universo newtoniano, como princípio da hierarquia que viabiliza o progresso 

como fim à consolidação da ordem. Assim, não há progresso sem ordem, como é impossível 

ordem sem progresso.  

Um dos pontos básicos do pensamento político comteano é a conciliação entre 

“ordem e progresso”, e a necessidade mútua desses dois elementos dissiparia o equívoco dos 

conservadores em postular a ordem em detrimento do progresso, bem como, inversamente, 

condena a postura dos revolucionários em se preocuparem apenas com o progresso, 

esquecendo a natureza da ordem. Dessa forma, Comte considera o sentido de ordem o ponto 

de partida para a construção da nova sociedade e seu desenvolvimento harmonioso, em que as 

reformas seriam comandadas pelo Estado com a colaboração de cientistas e industriais 

moralizados,370 o progresso, por sua vez, se daria como consequência gradual da ordem obtida 

por meio do bastão positivista da cientificidade.  

Tomando o positivismo de Comte como referência teórica, passou-se a acreditar em 

uma ordem humanista capaz de abrandar os conflitos sociais, visto que os industriais 

moralizados abrandariam a miserável condição existencial dos trabalhadores e, conforme tal 

premissa, a educação foi pensada como movimento renovador no seio das relações sociais, 

criando a ideia de cooperação entre trabalhadores e industriais, evitando, por assim dizer, uma 

ruptura social, substituída pela reforma moral-íntima do homem e sua forma de pensar para 

efetivar mudanças na escala social. Decerto Rui não é positivista, mas, por conta das muitas 

influências que recebeu em virtude do ecletismo, é um liberal ao modo de Stuart Mill, 

                                                 
369 “Assim, o verdadeiro espírito positivo consiste sobretudo em ver para prever, em estudar o que é, a fim de 
concluir disso o que será, segundo o dogma geral da invariabilidade das leis naturais” COMTE, 1978, p. 49). **  
** “O verdadeiro espírito filosófico consiste, de fato, como o simples bom senso, em conhecer o que é, para 
prever o que há de ser, a fim de o aperfeiçoar tanto quanto possível” (COMTE, 1978, p. 148). ** 
** Estas passagens retratam a ideia de saber para prever, prever para prover. 
370 “Ainda bem, senhores, que a consciência dos nossos industriais já se vai elevando bastantemente; e é do seio 
deles que, com uma autoridade insuspeita, com uma das maiores autoridades, se ouvia, há pouco mais de uma 
ano, em 10 de setembro de 1917, pelas colunas do Jornal do Comércio, a confissão do sentimento, já existente 
entre os nossos mais adiantados industriais, de ser necessário conceder à gravidação e ao parto dois meses 
sucessivos de folga no trabalho. O industrial que assina esta declaração é o Sr. Jorge Street. Eu vos convido, 
operários, a aplaudirdes este nome” (BARBOSA, 1999, p. 389). 
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impactado pelo pensamento moral comteano, tanto que se refere ao Decreto nº 1.313/1891, 

que estabeleceu a regulamentação do trabalho de empregados menores nas fábricas da Capital 

Federal, como um “projeto de alta inspiração moral [...] deliberação do Marechal Deodoro e 

seus ministros, com o desígnio, exarado no seu introito, de ‘impedir que, em prejuízo próprio 

e da prosperidade futura da pátria, sejam sacrificadas milhares de crianças’” (RUI, 1999, p. 

387). Por outro lado, a imoralidade das condições dos trabalhadores é denunciada por Rui, 

assim: 

Venham com as suas os homens, que há trinta anos, se assenhorearam da 
república, e nela, vai por trinta anos, parasiteiam à tripa forra. Que fizeram 
eles, nesses seis lustros, nesse terço de século, pela causa do trabalho nesta 
terra, eles, os únicos em cujas mãos está, para tudo, a faca e o queijo, a faca 
rija no corte e o queijo inesgotável no miolo? (Idem, p. 384). 
 

Mas, perguntamos: por que Rui atrela as mazelas existenciais dos trabalhadores aos 

trinta anos da república sequestrada pelo parasitismo se ele, desde o primeiro momento do 

novo regime, foi um dos seus principais artífices? Acreditamos que o doutrinarismo liberal 

tenha obnubilado a visão de Rui sobre a realidade brasileira e, nesse caso, não tenha permitido 

ao estadista brasileiro apresentar projetos de lei e lutas em prol dos trabalhadores, da mesma 

forma que se dedicou aos problemas brasileiros concernentes às instituições jurídico-

políticas:371 

Agora o abrigo das classes proletárias é, habitualmente, a casa de cômodos, 
ou a triste arapuca de retalhos de zinco, latas de querosene e caixas de sabão. 
Na casa de cômodos se atestam criaturas humanas como sacos em tulhas, em 
uma promiscuidade inconcebível, que lembra os quadros do tráfico negreiro: 
os porões coalhados de homens, mulheres e crianças, como de fardos mortos, 
em uma tortura de mil torturas, que gela a imaginação transida e horripilada. 
Os covis de sarrafos e folhas -de-flandres se agacham e penduram vacilantes, 
à encosta dos morros suspeitos, como canis de rafeiros maltratados, onde 
entes humanos se dão a si mesmos a ilusão de estarem ao abrigo das 
intempéries, das sevandijas, dos bichos daninhos [...] (Idem, p. 385).  
 

Na Questão social de 1919, Rui ilustra seu discurso com reportagem do jornal A 

noite:  

                                                 
371 “O liberalismo republicano defrontou-se com uma complexa realidade social e econômica diante da qual não 
elaborou respostas consequentes. A anemia do liberalismo no Brasil foi insuficiente analisada pelos próprios 
pensadores liberais, que aceitaram sem maiores investigações a crise ideológica [...] A dificuldade central dos 
liberais residiu, provavelmente, na ausência de uma elaboração teórica que levasse em conta a realidade social 
objetiva” (BARRETO, 1991, p. 30).  
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No que toca a banheiros, é simplesmente inacreditável o que vimos, por 
exemplo, na estalagem cuja fotografia publicamos, estalagem, que tem 69 
cômodos, com 247 pessoas e um só banheiro. Mas há melhor: são as 
habitações sem banheiro, como uma estalagem de 15 casas, onde moram 49 
pessoas, e outra de 39 casas, com 193 pessoas (Apud BARBOSA, 1999, p. 
386). 
 

Diante do quadro acima, exibido pela reportagem do vespertino carioca, Rui fica 

perplexo com as pérfidas condições da classe trabalhadora e, nesse caso, perguntamos: onde 

esteve o estadista baiano que não viu essa e outras chagas que corrompiam o tecido social 

brasileiro de então? Será que as preocupações dele quanto às estruturas jurídico-políticas da 

nação impediam-no de associar tais preocupações às socioeconômicas? Por que Rui não usou, 

das tribunas parlamentar e jornalística, canais de luta pela inclusão política dos trabalhadores? 

Cremos que isso se deve a sua compreensão sobre a igualdade, por isso também supomos que 

as pistas para essa questão podem ser encontradas na visão que Rui tinha do justo distributivo 

político, por exemplo, nas propostas dele ao Projeto de Constituição da Comissão de Juristas 

de 1890, pois nelas estão as consequências do seu sentimento moral acerca da igualdade.  

 

4.1. Justo distributivo político em Rui 

O fulcro do sentimento moral de um político, com viés de reformador social, acerca 

das condições de vida dos operários, é apreendido pela forma como ele legisla sobre 

problemas político-econômicos, porque, nesse caso, devem estar presentes sua concepção de 

igualdade nos dispositivos legais. Assim, é vital estudarmos as propostas de Rui quanto ao 

justo distributivo político nas propostas dele junto à Comissão que elaborou o projeto da Carta 

de 1891: 

 
Proposta de Rui Barbosa: 
Art. 48. O Presidente e o Vice-Presidente serão 
escolhidos pelo povo mediante eleição indireta, 
para a qual cada Estado, bem como o Distrito 
Federal, constituirá uma circunscrição, com 
eleitores especiais (BARBOSAS, 1946c, p.54). 

Texto da Constituição de 1891: 
Art. 47. O Presidente e o Vice-Presidente da 
República serão eleitos por suffragio directo da 
Nação, e maioria absoluta de votos (2012, p.74). 
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A proposta372 de Rui segue o texto sugerido pela Comissão de Juristas quanto à 

eleição indireta do presidente da república e cria, assim, a figura dos eleitores especiais373 sob 

a influência das Cartas estadunidense de 1787 e argentina de 1853 que, originalmente, também 

defendiam, conforme quadro abaixo, o controle do executivo federal pelas oligarquias que 

excluíam a ideia do voto direto para tirar do cenário político a participação da ampla camada 

dos trabalhadores pobres em razão do medo que representava à minoria com seus privilégios. 

Do contrário, a Carta de 1891 optou pela eleição direta do presidente da república, 

curiosamente mais democrática do que o Projeto da Comissão, a proposta de Rui e o Projeto 

do Governo Provisório transformado em Carta Provisória de 1890. Nesse caso, Rui se revelou 

ser mais um liberal do que um democrata, situando-se no ideário do justo distributivo de viés 

oligárquico, igualmente quando defendeu, em 1879, o Projeto de Reforma Eleitoral de 

Sinimbu e a Lei Saraiva de 1881, do qual fora seu redator e ardoroso defensor. Essa 

constatação, porém, não tem o fim de detratar a figura de Rui, mas mostrar os limites do seu 

liberalismo, ainda aferrado ao espírito conservador que dominou o pensamento liberal 

brasileiro ao longo do século XIX.   

Constituição dos Estados Unidos: 
Artigo II Seção 1. O Poder Executivo será 
investido em um Presidente dos Estados Unidos 
da América. Este desempenhará seu cargo 
durante um período de quatro anos e, junto com 
o Vice-Presidente por igual prazo, será eleito do 
seguinte modo: Cada Estado nomeará, segundo a 
maneira ordenada pela sua legislatura, um 
número de eleitores igual ao número total de 
Senadores e Deputados a que tiver direito no  
Congresso; nenhum Senador, Deputado, ou 
pessoa no exercício de cargo remunerado ou de 
confiança dos Estados Unidos poderá ser eleitor 
(CORWIN, 1959, p. 113 e 116). . 

Constitución de la Nación Argentina: 
Artículo 78.- La eleccion del Presidente y Vice-
Presidente de la Confederacion se hará del modo 
siguiente: La Capital y cada una de las 
Provincias nombrarán por votacion directa una 
junta de electores, igual al duplo del total de 
Diputados y Senadores que envían al Congreso, 
con las mismas calidades y bajo las mismas 
formas prescriptas para eleccion de Diputados. 
No pueden ser electores los Diputados, los 
Senadores, ni los empleados á sueldo del 
Gobierno Federal (MONTI, 2015, p. 148). 
 

 

Diferente das Cartas acima, a Carta Francesa de 1848, mais liberal e democrática por 

ser fruto da Revolução de 1848, no artigo 43 reza que “O povo francês delega o poder 
                                                 
372 Rui escreveu à mão o termo “Proponho” e não as palavras emenda e sugestão, como passaram a ser 
conhecidas em material impresso. Nesse caso, utilizaremos os três termos que acabam tendo o mesmo sentido.   
373 Os eleitores especiais, expressão introduzida por Rui ao texto da Comissão dos Juristas e incorporada à Carta 
Provisória de 1890, consiste nos eleitores “em número duplo do da respectiva representação [dos estados] no 
Congresso” (Art. 44 CP-1890); § 1º do art. 43: “Não podem ser eleitores especiaes, além dos enumerados no art. 
26, os cidadãos que occuparem cargos retribuidos, de caracter legislativo, judiciario, administrativo, ou militar, 
no governo da União, ou nos dos Estados” (BARBOSA, 1946c, p. 55). Flagrante cópia da Carta estadunidense.   
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executivo a um cidadão que receba o título de Presidente da República”, 374 sendo esse 

presidente da república, conforme artigo 46 in fine, “eleito pelo voto secreto e por maioria 

absoluta dos eleitores, pelo sufrágio direto de todos os eleitores dos departamentos franceses 

e da Argélia.”  

Um dado importante do Direito Constitucional estadunidense que Rui ignorou. 

Embora até os dias de hoje a eleição para presidente dos EUA seja decidida por meio do voto 

indireto, de forma que delegados de cada estado da federação votam no Colégio Eleitoral e são 

eleitos conforme a leis estaduais, a partir de 1804, a Emenda XII que alterou a seção 1 do 

artigo II/1787,375 instituiu a participação dos cidadãos estadunidenses no processo de escolha 

do presidente daquela república, e, mesmo assim, Rui não se deixou levar pela ideia do justo 

distributivo calcado na igual cidadania dos eleitores, com isso manteve sua concepção de 

democracia ilustrada ao negar, na Lei Saraiva, o voto ao analfabeto, mantendo-o em suas 

“Propostas” em 1890, bem como o voto indireto, como apontamos anteriormente. De outra 

forma, a Assembleia Constituinte de 1891, mesmo dominada pelas oligarquias, sofreu pressão 

dos parlamentares liberais-democratas, positivistas e da imprensa para instituir o voto direto 

sem necessariamente ser secreto e universal, 376 . Vejamos outra comparação: 

Proposta de Rui 
Art. 28. O Senado compõe-se de cidadãos 
maiores de trinta e cinco anos eleitos pelas 
legislaturas dos Estados, em número de três por 
cada um mediante pluralidade de votos. 
§ 1º Os Senadores do Distrito Federal serão 
eleitos pela forma estabelecida para a eleição do 
presidente da República (BARBOSAS, 1946c, 
p.30). 

Texto da Constituição de 1891 
Art.30. O Senado compõe-se de cidadãos 
elegíveis nos termos do art. 26** e maiores de 
35 annos, em número de tres Senadores por 
Estado e tres pelo Districto Federal, eleitos pelo 
mesmo modo porque o forem os Deputados.  
** Art. 28. A Camara dos Deputados compõe-se 
de representantes do povo eleitos pelos Estados 
e pelo Districto Federal, mediante o suffragio 

                                                 
374 “Article 43 - Le peuple français délègue le Pouvoir exécutif à un citoyen qui reçoit le titre de président de la 
République” et article  “Article 46 – [...] Le président est nommé, au scrutin secret et à la majorité absolue des 
votants, par le suffrage direct de tous les électeurs des départements français et de l'Algérie”  ** 
**https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1848-iie-republique.** 
** Tradução livre. 
375 Vide Emenda XX de 1933. 
376 A Lei Saraiva de 1881instituiu o voto direto ao mesmo tempo que aumentou o quantum de renda mínima para 
ser eleitor e, por lambuja, excluiu o analfabeto do processo eleitoral, não obstante, nos períodos colonial e 
imperial, nenhuma lei ou mesmo a Carta de 1824 tenham, anteriormente, proibido o analfabeto de votar. O voto 
direto sem necessidade de declaração de renda foi consagrado pelo Decreto nº 6 de 19.11.1889, artigo 1º (Vide 
Decreto 200-A/1890 e a Carta de 1891). Contudo, a extensão do voto à mulher (art. 2º) e o sufrágio direto e 
secreto (art. 56) foram instituídos pelo Código Eleitoral por meio do Decreto nº 21.076 de 24 de fevereiro de 
1932. O voto universal (secreto e direto) foi ampliado pela Constituição Federal de 1988 que proporcionou ao 
analfabeto a faculdade de participar do processo eleitoral como eleitor, segundo a alínea “a” do inciso II do art. 
14.  
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directo, garantida a representação da minoria. 

     

A proposta de Rui espelha os dispositivos constitucionais estadunidense e argentino: 
 

Constituição dos Estados Unidos: 
Art. I Seção 3: O Senado dos Estados Unidos 
compor-se-á de dois Senadores de cada Estado, 
eleitos pela respectiva legislatura por um período 
de seis anos; cada Senador terá direito a um voto 
(CORWIN, 1959, p. 20). 

Constitución de la Nación Argentina:  
Art. 42 “El Senado se compondrá de dos 
Senadores de cada Provincia; elegidos por sus 
legislaturas á pluralidad de sufragios; y dos de la 
Capital elegidos en la forma prescripta para la 
eleccion del Presidente de la Confederacion. 
Cada Senador tendrá un voto” (MONTI, 2015, p. 
141) 

 
Assim, mais uma vez, Rui toma seus modelos e os efetiva sem ao menos levar em 

conta as matrizes do povo brasileiro que ele mesmo reconhece ao salientar que, em países 

como o Brasil, “os hábitos de uma democracia pacífica [têm] profundas raízes nos costumes” 

(BARBOSA, 1947a, p. 44 e). Todavia, Rui, enquanto elogia o povo brasileiro por ser 

democrático em suas entranhas (1943, p. 236), não reconhece esse valor nas suas emendas ao 

texto da Comissão de Juristas e ao Projeto de Constituição do Governo Provisório de 1890 

(art. 29), e, estranhamente, a Carta liberal-oligárquica de 1891 determina, por exemplo, que o 

senado federal seja constituído de senadores eleitos diretamente pelos cidadãos. Então, para 

Rui:  

Toda la civilización, pues, se encierra en la libertad, toda la libertad en la 
seguridad de los derechos individuales. Libertad y seguridad legal son 
términos equivalentes y substituibles uno por el otro. El estado social que no 
estriba en esta verdad, es un estado social de opresión: la opresion de las 
mayorias por las minorias, o la opresión de las minorias por las mayorias, dos 
expresiones, en substancia hermanas de la tirania, una y outra ilegítimas, una 
y otra absurdas, una y otra barbarizadoras (BARBOSA, 1981a, p. 29-30).  
 

Parece que Rui estabelece paralelas entre pensamento e ação, pois o seu pensamento 

nos discursos - paralela α – nunca se conecta, por definição geométrica, com sua ação 

legisladora - paralela β -, nesse caso nunca há conexão entre as retas teórica e política, e 

mesmo que toda civilización, pues, se encierra en la libertad [y]  toda la libertad en la 

seguridad de los derechos individuales, não se compreende, entretanto, retirar dos cidadãos o 
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direito-dever de participação nos processos eleitorais em virtude de excluí-los da cidadania, e 

se em uma democracia, o cidadão é aquele que participa dos negócios do Estado, e se em uma 

democracia representativa, o cidadão escolhe os agentes políticos com incumbências 

laborativas no interior do Estado, o voto direto é uma parte essencial à cidadania. Se Rui, na 

sua emenda ao art. 111 do Projeto da Comissão dos Juristas, assevera que “todo brasileiro é 

obrigado ao serviço militar, em defesa da Pátria e da Constituição, na forma das leis 

federais” (1946c, p.118), ao mesmo tempo, exclui a cidadania do cidadão por impedi-lo de 

votar nos candidatos à presidência da república e do senado federal, é, por outro lado, injusto e 

antidemocrático: (BARBOSA, 1981, p. 36).  

Não é a soberania do povo o que salva as repúblicas. Não são as urnas 
eleitorais que melhoram os governos. Não é a liberdade política o que 
engrandece as nações. A soberania do povo constitui apenas uma força, a 
grande força moderna, entre as nações embebidas na justa aspiração de se 
regerem a si mesmas. Mas essa força popular há mister dirigida por uma alta 
moralidade social. As eleições mudam os governos, mas não os reformam. 
As liberdades políticas não têm por objeto satisfazer a vaidade dos cidadãos, 
entregando-lhes em frações dispersas o cetro do poder. O verdadeiro destino 
dessas liberdades está em revestirem e abroquelarem as liberdades civis, isto 
é, os direitos da consciência, da família e da propriedade. Essas três 
categorias de direitos ancoram na palavra divina, a saber, na divina 
constituição do homem. 
 

Mas Rui parece não se importar com a soberania popular dos cidadãos concretos e 

elege outra a partir de cidadãos ideais-abstratos, para isso basta reler o Discurso do Colégio 

Anchieta de 1903, pois afirma que a soberania do povo constitui apenas uma força, e essa 

força popular deve ser dirigida por alta moralidade social baseada nos direitos da 

consciência, da família e da propriedade. Logo, essa trilogia valorativa consiste em ligar o 

humano ao divino e este, agente da soberania real, fundamentaria uma ordem democrática 

liberal-conservadora em que o justo distributivo, aristocrático, realizaria por meio de uma 

democracia ilustrada, dirigida pela “elite evolucionária”, o projeto de civilização, com isso 

excluindo os trabalhadores da cidadania. Assim, o justo distributivo político de Rui deriva da 

ideia de igualdade nos limites da lei sem conteúdo democrático, conforme quadro abaixo: 
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Emenda de Rui: 
Art. 85. São eleitores os 
cidadãos maiores de 21 anos, 
que se alistarem na forma da 
lei. 
§ 1.º Não podem alistar-se 
eleitores, nas qualificações 
federais, ou nas dos Estados:  
1. º os mendigos:  
2.º os analfabetos (1946c, p. 
94). 
Art. 86. Os direitos de cidadãos 
brasileiro: 
§1.º Suspendem-se no seu 
exercício:  
a) por incapacidade física ou 
moral (1946c, p.96). 

Constituição de 1891: 
Art. 70. São eleitores os 
cidadãos maiores de 21 annos, 
que se alistarem na fórma da 
lei. 
§ 1.º Não podem alistar-se 
eleitores para as eleições 
federaes, ou para as dos 
Estados: 1.º Os mendigos; 
2.º Os analphabetos; 
Art. 71. Os direitos de cidadão 
brasileiro só se suspendem, ou 
perdem nos casos aqui 
particularizados: 
§ 1.º Suspendem-se: 
a) por incapacidade physica, ou 
moral. 

Constituição Francesa de 1848 
Art. 25. São eleitores, sem 
condição de censura, todos os 
franceses de vinte e um anos e 
gozando de seus direitos civis e 
políticos”. 
Art. 26. São elegíveis, sem 
qualquer condição de 
domicílio, todos os eleitores 
acima de vinte cinco anos de 
idade  
Art. 27. A lei eleitoral 
determinará as causas que 
podem privar um cidadão 
francês do direito de eleger e 
ser eleito.377 

 
A exclusão dos analfabetos do pleito eleitoral, sugerida por Rui e mantida pela Carta 

de 1891 - seguida pelos Decreto n.º 3.029/1881 (Lei Saraiva), Decreto nº 6/1889 (Declara 

quem são eleitores para as câmaras gerais, provinciais e municipais), Decreto n.º 78-B/1889 

(Eleição Geral da Assembleia Constituinte) – é um elemento inexistente nas constituições 

estadunidense e argentina e muito menos na francesa.378  O outro dispositivo de ordem 

estranha é a suspensão dos direitos por incapacidade moral, repetindo o art. 8 da Carta de 

1824, sem prescrever no próprio texto o significado dessa imoralidade, pois deixa o legislador 

ordinário com imenso poder de excluir seus desafetos e adversários ou, ainda, beneficiar 

aliados, amigos etc. 

Sendo Rui reconhecidamente um expoente da Escola Nova e tendo apresentado, nos 

anos de 1882 e 1883, Pareceres substantivos quanto aos projetos de reformas dos ensinos 

primário, secundário e superior, não assinalou, em suas emendas ao Projeto da Comissão de 

Juristas e muito menos ao Projeto de Constituição do Governo provisório de 1890, nada de 

significativo que, política e juridicamente, impulsionasse o ensino público no Brasil, a não ser 

o seu caráter leigo (art. 72, § 5.º - 1946c, p. 98) e outros dispositivos sem impacto na esfera da 

transformação social, ao passo que a Carta Francesa de 1848, tão renegada por Rui pelo 
                                                 
377 Art. 25. “Sont électeurs, sans condition de cens, tous les Français âgés de vingt et un ans, et jouissant de leurs 
droits civils et politiques”; art. 26. “Sont éligibles, sans condition de domicile, tous les électeurs âgés de vingt-
cinq ans.”; art. 27. La loi électorale déterminera les causes qui peuvent priver un citoyen français du droit d'élire 
et d'être élu. Tradução livre  
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1848-iie-republique 
378 “Article 24. - Le suffrage est direct et universel. Le scrutin est secret. 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1848-iie-republique. 
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espírito jacobino dos seus dispositivos legais, preceitua, no artigo 9º, que “o ensino é livre - A 

liberdade de ensino é exercida de acordo com as condições de capacidade e moralidade 

determinadas pelas leis e sob a supervisão do Estado. - Esta vigilância se estende a todos os 

estabelecimentos de educação e ensino, sem exceção.” 379 Estranho, porém, sendo a Carta de 

1891 fruto da revolução de 15 de novembro de 1891, como Rui apregoa (BARBOSA, 1891, p. 

14), nosso revolucionário não via com bons olhos o jacobinismo da Carta Francesa de 1848 

pelo seguinte. 

Preâmbulo: 
VIII. A República deve proteger o cidadão em sua pessoa, sua família, sua 
religião, sua propriedade, seu trabalho e tornar disponível a todos a instrução 
indispensável a todos os homens; deve, por meio da assistência fraterna, 
garantir a existência de cidadãos necessitados, seja proporcionando-lhes 
trabalho dentro dos limites de seus recursos, seja concedendo, na ausência da 
família, ajuda àqueles que estão fora da condição de trabalho. - Para cumprir 
todos estes deveres e para garantir todos estes direitos, a Assembleia 
Nacional, fiel às tradições das grandes Assembleias que inauguraram a 
Revolução Francesa, decreta, como segue, a Constituição de a República. 380 
, 

Os constitucionalistas liberais brasileiros de matriz anglo-saxônica, especificamente 

da escola dos EUA, entendem, até hoje, que um texto constitucional deve ater-se somente ao 

essencial, ou seja, ao que for concernente à estruturação do Estado e suas funções, sendo, por 

sua vez, estranhos ao texto constitucional as Cartas de Direitos e outros dispositivos 

considerados relevantes, mas de competência da legislação ordinária. Os liberais brasileiros 

costumam rechear seus textos de dados históricos sem tomar a história como ciência da 

relatividade porque, sendo dialética, ensina-nos que as verdades não partem do céu à terra, 

mas são pensadas ou construídas no processo social pelas mãos humanas, nesse caso, a 

história mostra-nos que as constituições estadunidense e brasileira de 1824 foram elaboradas 

em condições historicamente determinadas e, a partir de problemas específicos que ensejaram 

                                                 
379 Article 9. L'enseignement est libre. - La liberté d'enseignement s'exerce selon les conditions de capacité et de 
moralité déterminées par les lois, et sous la surveillance de l'Etat. - Cette surveillance s'étend à tous les 
établissements d'éducation et d'enseignement, sans aucune exception. Tradução livre. 
380 Préambule: 
VIII. - La République doit protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion, sa propriété, son travail, et 
mettre à la portée de chacun l'instruction indispensable à tous les hommes ; elle doit, par une assistance 
fraternelle, assurer l'existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les limites de ses 
ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d'état de travailler. - En vue de 
l'accomplissement de tous ces devoirs, et pour la garantie de tous ces droits, l'Assemblée nationale, fidèle aux 
traditions des grandes Assemblées qui ont inauguré la Révolution française, décrète, ainsi qu'il suit, la 
Constitution de la République. Tradução livre. 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1848-iie-republique. 
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soluções propostas pelos seus respectivos constituintes, vinculando-se às tradições culturais 

historicamente determinadas pelos aspectos econômicos, geográficos, políticos, militares etc. 

Logo, é incorreto querer que o texto constitucional de 1824 fosse, como foi o de 

1891, inspirado em demasia na Carta dos EUA, quando nossas tradições estavam ligadas à 

matriz francesa, ainda mais que o Brasil, naqueles tempos, também era sacudido por 

convulsões sociopolíticas, situação esta estranha à história das colônias inglesas na América 

do Norte. E devido às condições objetivas de as colônias inglesas serem diferentes das vividas 

no Brasil, é que D. Pedro I, diferente de George Washington, fechou a Assembleia 

Constituinte e instituiu uma comissão para elaborar a Carta de 1824 que buscou elementos nas 

Cartas estadunidense e espanhola de Cadiz em 1812, no Projeto de Constituição da Comissão 

da Constituinte de 1823 (1880), liderada pelo deputado Machado e Silva, e pelas lições de 

Benjamim Constant. 

Nesse sentido, a Carta de 1824 inaugura, no direito constitucional brasileiro, a 

tradição de lavrar no seu corpo tudo o que for relacionado aos interesses dos indivíduos, da 

sociedade e do Estado, por isso as Cartas brasileiras parecem excessivas, embora não o sejam 

porque elas contemplam as circunstâncias que levaram as suas edições, ou seja, as 

Constituições brasileiras passam a instituir remédios jurídicos às exceções que possam romper 

com a ordem legal.  

   Então, diferentemente da Carta estadunidense de 1787, a Carta de 1824, para alguns 

estudiosos, tem forma analítica e não sintética porque esmiúça, detalhadamente, nos artigos, 

parágrafos, incisos e alíneas muitos aspectos estranhos à natureza ideal de uma constituição, 

isso devido ao fato de a Carta norte-americana, para estes, ser sintética, concisa. Apesar de ser 

menos extensa se comparada à Carta de 1824, a Constituição de 1891 manteve a estrutura 

formal daquela e foi seguida pelas demais. Mas, para Oliveira Vianna, a “ideologia” que 

estrutura a Carta de 1891 resulta de “uma mistura um tanto internacional e, por isso mesmo, 

heterogenea do democracismo francez, do liberalismo inglez e do federalismo americano” 

(1939, p. 84).  

Essas influências sobre Rui, e deste sobre os demais constituintes, fizeram com que a 

Constituição de 1891, comparado à de 1824, fosse notadamente estadunidense por ter menos 

dispositivos, embora a Carta de 1824, no seu último artigo, 179, se constituísse em uma 

Declaração de Direitos, ao passo que o artigo 72 da Carta de 1891 se tornasse a Declaração de 
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Direitos, não obstante a Carta de Direitos estadunidense esteja fora do texto constitucional, 

mas, de qualquer forma, os constituintes republicanos inspiraram-se nas duas Declarações, a 

de 1824 e a dos EUA.381 Com tudo isso, “do mesmo modo que a Constituição de 1824, a 

Constituição de 1891 formal, ficou muito aquém da Constituição real” (GROFF, 2008, 

p.110). 382 

Na perspectiva do justo distributivo político, Rui é um dos responsáveis pela tutela 

dos grupos políticos sobre a massa dos trabalhadores excluída do jogo eleitoral por não saber 

ler e escrever, sem instrução e inferior moralmente,383 justificando o domínio das oligarquias 

sobre os eleitores à medida que o voto não era secreto e permitia o controle sobre eleitores ao 

beneficiar aliados e prejudicar opositores. Assim, quando lançamos sobre os ombros de Rui 

essa responsabilidade é justamente pela sua colaboração em ampliar, desde a Reforma Saraiva, 

o poder das oligarquias sobre os trabalhadores, visto que, nas suas propostas aos artigos da 

Comissão de Juristas, no texto da Constituição Provisória de 1890, nos seus pareceres e 

projetos de lei que defendeu na esfera política, sempre teve a marca do pensamento liberal 

aristocrático que advogava em favor de uma democracia ilustrada e excludente, não obstante 

sua atuação na luta corajosa pela abolição da escravatura, nas concepções modernas de 

educação e paixão pela industrialização do Brasil. Vejamos no próximo tópico a ação de Rui 

quanto ao justo distributivo econômico por meio das suas múltiplas ações como Ministro da 

Fazenda e senador da república.  

                                                 
381 A Carta Estadunidense de 1787 veio a lume depois de muitos Estados da confederação já possuírem suas 
respectivas constituições (Massachusetts 1780, New Hampshire 1784, Connecticut 1639 - "Ordens 
Fundamentais" -, New York 1777, Virgínia, 1776 etc.) e Declarações de Direitos. Como os Estados, antes da 
federação de 1787, possuíam soberania, o processo constituinte estadunidense foi demorado porque necessitava 
da anuência de nove Estados, enquanto os demais aderiram posteriormente em virtude de interesses e problemas 
locais. Outro dado que demonstra as especificidades dessas constituições são as circunstâncias históricas. Na 
elaboração da Carta de 1787, não havia nenhum imperador ou presidente provisório ocupando o comando do 
executivo federal, fato que ocorreu nas Cartas Brasileiras de 1824 e 1891. Há outro erro: o de pensar que o 
sintético é conciso e o analítico desdobrante. Na Crítica da razão pura, Kant explica que os juízos sintéticos são 
juízos de ampliação em que os predicados acrescentam algo ao sujeito, ao passo que, nos analíticos, o predicado 
já está no sujeito, faz parte do sujeito. Logo, a Carta de 1988 é sintética porque os dispositivos legais necessitam 
de acréscimos e justificações. 
382 “Os autores da nossa Constituição, em cujo nome tenho algum direito de falar, não eram alunos políticos de 
ROUSSEAU e MABLY, como o nobre procurador da República: eram discípulos de MADISON e de 
HAMILTON. Não queriam essa ilusória soberania do povo, da qual dizia o insigne professor de legislação 
comparada no Colégio de França [Édouard Laboulaye] que nunca foi, no seu país, ‘senão um grito de guerra 
explorado por ambiciosos’” (BARBOSA, 1958, p. 49). 
383 “A música produz n’alma uma verdadeira cultura interior, e faz parte da educação do povo. Tem por efeito 
desenvolver os vários órgãos do ouvido e da palavra, adoçar os costumes, civilizar as classes inferiores, aligeirar 
para elas as fadigas do trabalho, e proporcionar-lhes um inocente prazer, em vez de distrações muita vez 
grosseiras e arruinadoras”. (Guizot, apud BARBOSA, 1946b, p. 103). 
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4.2. Justo distributivo econômico em Rui 

Outra esfera em que Rui atuou como legislador, fora dos âmbitos político ordinário e 

constituinte, foi na atividade de Ministro da Fazenda entre novembro de 1889 a janeiro de 

1891. Nesse período, selou numerosos atos legislativos e administrativos vitais à ordem 

econômica e à organização financeira do Estado (BARBOSA, 1986),384 segundo a ótica de um 

liberal financeiro.385 Conforme Lobo Torres, “dentro da perspectiva que o aponta como 

ideólogo do liberalismo é que deve ser estudado o pensamento de Rui sobre a matéria 

financeira, onde se aprofunda, em todas as dimensões possíveis, a ideia de liberdade” (1992, 

p. 318), ou, de acordo com a visão de Humberto Bastos, "Rui Barbosa, intelectual de primeira 

água e estadista, quis ser um capitalista, interpretou o capitalismo e foi realmente seu grande 

teórico e executor no Brasil" (1951, p. 14), e, ainda, para Ferreira Lima, “um homem que se 

opunha à atividade exclusivamente agrária, que desejava a industrialização do país, que se 

erguera contra os representantes da finança internacional, que nos prejudicavam...” (1976, p. 

62). Nesse caso, muitos estudos apontam que Rui, no período à frente do ministério, defendeu 

o desenvolvimento da economia brasileira por meio de medidas governamentais protecionistas 

com vista à industrialização,386 tanto que, durante sua experiência ministerial, deixou de ser 

livre-cambista para ser protecionista moderado, conforme observações de Torres (1992, p. 

319): 

                                                 
384 Rui foi um atuante colaborador do Presidente Deodoro da Fonseca, tendo, inclusive, assinado decretos fora de 
sua pasta, dividindo mais tarde com Campos Salles, Ministro da Justiça, a autoria de outros decretos. Dentre as 
primeiras normas jurídicas da república, destacam-se: 1. Decreto n.º 1 de 15.11.1889 que proclama, em caráter 
provisório, a República do Brasil e decreta outras providencias; 2. Decreto n.º 2 de 16.11.1889: Auxílio à família 
imperial; 3. Decreto n.º 6 de 19.11.1889: Declara que se providenciem eleitores para as câmaras gerais etc.; 4. 
Decreto n. º 119-A de 7.11.1889: Separação da Igreja do Estado, 5. Atos de Ministro da Fazenda etc.  
385 “Entende-se por liberalismo financeiro a vertente da ideologia liberal centrada nos problemas das finanças 
públicas, tanto pelos aspectos da receita quanto da despesa. O liberalismo financeiro é a ideologia do Estado 
Fiscal, particular configuração do Estado de Direito” (TORRES, 1992, p. 317),  
386 BALEEIRO, Aliomar. Rui, um Estadista no Ministério da Fazenda. Rio de Janeiro, Casa de Rui Barbosa, 
1952; AGUIAR, Pinto de. Rui e a economia brasileira. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1973; 
BASTOS, Humberto. Rui Barbosa, ministro da independência econômica do Brasil. Rio de Janeiro: Fundação 
Casa de Rui Barbosa, 1951; LIMA, Heitor Ferreira. Industrialistas brasileiros: Mauá, Rui Barbosa e Simonsen. 
São Paulo: Ed. Alfa-Omega, 1976; SALOMÃO, Ivan Colangelo e FONSECA, Pedro C.D. Heterodoxia e 
industrialização no pensamento econômico de Rui Barbosa. Porto Alegre: UFRGS/FCE/DERI, 2013; SARAIVA, 
Iram. Rui Barbosa: uma visão do controle do dinheiro público. TCU, 2000; FRANCO, Gustavo. Reforma 
monetária e instabilidade durante a transição republicana, 1983; RAMALHETE Clóvis. Rui Barbosa, estadista 
do desenvolvimento, 1987. 
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O liberalismo financeiro de Rui Barbosa apresenta pelo menos 3 fases 
distintas: a) a do liberalismo radical, que se estende aproximadamente até a 
Proclamação da República (1865-1889); b) a do liberalismo moderado, que 
se espraia do advento da República até a época da 1. ª Grande Guerra (1889-
1916) c) a do liberalismo social, nos últimos anos de vida (1916-1923). 
Aliomar Baleeiro, que dedicou importantíssimo trabalho à obra financeira de 
Rui, não vislumbrou as diferentes etapas de seu pensamento, pelo que teve 
dificuldade em compatibilizar certas opiniões da juventude com outras 
esposadas após a passagem pelo Ministério da Fazenda, como aconteceu com 
o problema da pluralidade de bancos emissores e com o protecionismo. Já 
Brito de Aguiar percebeu diversas mudanças no pensamento de Rui, mas não 
as ligou sistematicamente à evolução de suas idéias, senão que as atribuiu às 
contingências do momento histórico, coisa que também fez Humberto 
Bastos.  
 

O enfoque sobre Rui “financista” diz respeito ao fato de ele ter sido um legislador na 

esfera do executivo federal e por isso justifica-se abordar, em linhas gerais, essa atividade para 

extrair o pensamento jusdistributivista do nosso autor. Sendo assim, Rui, como qualquer 

político parlamentar e com ótima formação teórica, ao chegar no âmbito da administração 

pública federal, deixa de ser, doutrinariamente abstrato, ardoroso defensor do livre-câmbio 

para militar na corrente das políticas econômicas protecionistas mitigadas, visto preocupar-se, 

a despeito das influências econômica-financistas que recebeu na juventude, com “a 

industrialização, a reconstituição do Estado, a federalização do País, a alteração da estrutura 

agrária, etc.” (Idem, p. 320). Desse modo, se comprova que o liberalismo econômico-

financeiro387 de Rui também sofreu os efeitos de muitas determinações como leituras, debates 

e, sobretudo, como Ministro da Fazenda que lidou com problemas, premido pelo compromisso 

de encontrar soluções a curto e a médio prazos, visto que se agitava para pôr o Brasil nos 

trilhos do desenvolvimentos econômico puxado pela recente forma de federação e pelo novo 

espírito liberal de Estado. Por isso, segundo alguns economistas: (BASTOS, 1951, p. 38) 

A sua pressa em complementar a revolução republicana com um elenco de 
leis de caráter econômico e financeiro, na vigência do governo provisório, 
discricionariamente, portanto, era uma prova eloquente do seu realismo. 

                                                 
387 “No que concerne ao liberalismo financeiro de Rui é particularmente importante apontar-lhe as fontes 
estrangeiras, principalmente a Economia Política inglesa e o Direito Constitucional americano, ligando-as aos 
problemas emergentes da nossa realidade econômica e social: a industrialização, a reconstituição do Estado, a 
federalização do País, a alteração da estrutura agrária etc.  As relações entre o seu pensamento e o dos outros 
economistas, juristas e ‘financeiros’ (como se dizia naquela época) brasileiros, liberais ou não, é importante para 
se verificar ‘a possibilidade de falar-se de uma relativa permanência histórica do liberalismo brasileiro’ [Nelson 
Saldanha]” (TORRES, 1992, p. 320). 
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Liberal,388 o seu liberalismo não descambava para a inconsequência, para o 
sentimentalismo, para o purismo de ideias exacerbadas [...]. Realista, não 
perdia de vista a necessidade de quebrar o conformismo rural reinante [...]. 
 

Por conta disso, Rui teve a difícil tarefa de agir pressionado pelo estupendo capital de 

muitas teorias que acumulou ao lado dos problemas que estavam além do academicismo ou 

das teorias impregnadas pelo abstracionismo de gabinete e, visto que Rui jogava com a 

dialética da realidade, acabou por mudar de concepção e deixou de ser um crítico de Stuart 

Mill, simpático ao protecionismo econômico estadunidense, para fazer as pazes com o mestre 

inglês e perceber que o protecionismo era um conjunto de medidas necessárias ao 

desenvolvimento econômico do Brasil. Nesse caso, o Relatório de Rui, inspirou-se nos 

trabalhos de Alexander Hamilton:  

O desenvolvimento da indústria não é sómente, para o Estado, questão 
econômica: é, ao mesmo tempo, uma questão política. No regímen decaído, 
todo de exclusivismo e privilégio. A nação, com tôda a sua atividade social 
pertencia a classes ou famílias dirigentes. Tal sistema não permitia a criação 
de uma democracia laboriosa e robusta, que pudesse inquietar a bem-
aventurança dos posseiros do poder, verdadeira exploração a benefício de 
privilegiados. Não pode ser assim sob o sistema republicano. A República só 
se consolidará entre nós, sôbre alicerces seguros, quando as suas funções se 
firmarem na democracia do trabalho industrial, peça necessária no 
mecanismo do regímen que lhe trará o equilíbrio conveniente (BARBOSA, 
1949a p.143).  Grifos nossos.  
 

Na condição de administrador público e a par da engrenagem civilizatória do 

ocidente, Rui não nega que “a agricultura, mãe de tôdas as indústrias” (1949, p. 22), perca 

sua extrema importância no concerto da economia brasileira de então, mas, por outro lado, não 

omite o fato de que a sorte da República depende do processo de industrialização que será 

capaz de criar as condições de expansão das potências brasileiras cerceadas pelo sistema de 

privilégios das oligarquias que sequestraram o Estado brasileiro. E, como liberal, Rui entendia 

que a expansão da economia solidificaria a democracia, por isso acreditava no saneamento das 

finanças do Estado porque “o sistema da perpetuação da dívida nacional é uma das tradições 

de influência mais sutil e perigosa contra o princípio fundamental da democracia, o governo 

real do povo pelo povo” (1949, p. 171). E Rui, ministro, tinha ciência de que a dívida pública 

                                                 
388 “Rui foi a melhor personificação que tivemos das aspirações da burguesia nacional em ascensão. Daí os 
ataques que sofreu pelas forças retrógradas, interessadas em manter a velha ordem de coisas” (LIMA, 1976, p. 
93). 
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era financiada pelos constantes empréstimos feitos no estrangeiro pelos governos ao longo do 

império.     

Assim, depreendemos do pensamento de Rui, grosso modo, que o tripé de um Brasil 

civilizado consistiria no 1. desenvolvimento econômico em que a cadeia produtiva alinharia os 

setores primário, secundário e terciário; 2. sistema de ensino integrado entre moral e ciência 

que preparasse os indivíduos para o mundo do trabalho, empenho no progresso científico-

tecnológico e o exercício pleno da cidadania; 3. instituições jurídico-políticas estáveis que 

viabilizassem o progresso material e espiritual do povo brasileiro. Nesse sentido, as finanças 

do Estado deveriam ser ferreamente controladas a bem dos serviços públicos, logo, o poder 

público tem que se comportar com esmero e gravidade quanto aos gastos e alocar 

judiciosamente os impostos pagos pelos cidadãos contribuintes. Ao mesmo tempo Rui não via 

com bons olhos, por conta de suas ideias liberais, a participação do Estado no jogo econômico, 

apesar de admitir que o Estado deveria regular as atividades econômicas, minimamente. Por 

outro lado, para ele:     

Em que pese à opinião paradoxal de Thiers, quando afirmou que o impôsto 
indireto é o dos povos mais adiantados em civilização, e o impôsto direto o 
dos povos mais atrasados, a idéia que tende a se generalizar sob a civilização 
contemporânea, cada vez mais imbuída nos ideais democráticos, é a que 
alarga a importância aos impostos diretos, precisamente como elementos 
civilizadores, isto é, como exigências do princípio de justiça nas sociedades 
de mais amplo desenvolvimento moral (1949a. p. 11-12). 389 Grifos nossos. 

  
Geralmente, quando um político marcadamente parlamentar assume postos no 

comando da máquina administrativa do Estado, qualquer que seja sua orientação política, sai 

do palco dos discursos e entra na arena da realidade e nos demonstra que ela não cabe em 

nenhuma receita teórica e muito menos em teias ideológicas, porque ambas, receita teórica e 

ideologia, mesmo diferentes entre si, são sistemas a priori que não podem auxiliar o 

administrador público, que, diante dos problemas, se vê construtor de ferramentas para 

consertar as engrenagens da realidade que estejam engasgadas. Sendo assim, Rui, no 

Ministério da Fazenda, altera o seu liberalismo por conta das leituras que fez concernentes à 

pasta e aos problemas demandando soluções, no que amplia sua percepção de justiça, no caso 

                                                 
389 “A nova organização política do país trouxe conseqüentemente a necessidade de reconstituir o nosso sistema 
tributário. O orçamento geral da República tem de sofrer grande abalo, proveniente de duas causas diversas. A 
despesa foi aumentada consideravelmente pela dotação mais larga, que exigiam os serviços de diversos 
ministérios, e pela criação de outros.” (BARBOSA, 1949a, p. 5). 
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a distributiva, em razão de que “a civilização contemporânea, cada vez mais imbuída nos 

ideais democráticos [reclama pelos] impostos diretos, precisamente como elementos 

civilizadores, isto é, como exigências do princípio de justiça nas sociedades de mais amplo 

desenvolvimento moral” (BARBOSA, 1949a. 11-12). 

Portanto, se antes Rui pode ser criticado por seu doutrinarismo liberal tê-lo impedido 

de ampliar a Carta de 1891 com medidas que incluíssem dispositivos concernentes à relação 

entre capital e os direitos referentes às cláusulas do direito obreiro que ensaia seus primeiros 

passos nas legislações europeias, a exemplo da inovadora Carta Francesa de 1848,390 Rui, no 

seu imenso Relatório de três tomos, de outro forma, compreende que o imposto direto, 

sobretudo o imposto de renda, recai sobre “a riqueza dos contribuintes, incidindo diretamente 

sobre seus capitais ou suas rendas, e depende da importância das riquezas possuídas ou das 

rendas ou salários recebidos” (SANDRONI, 1999, p. 291), contribui para que o Estado, 

saneado fiscalmente e provido de receitas, possa empregar elementos civilizadores como 

exigências do princípio de justiça conforme as sociedades de mais amplo desenvolvimento 

moral  em vista  da mobilidade social. E Rui, liberal que acredita no trabalho como valor 

sagrado e no Estado como indutor do desenvolvimento nacional, concedeu crédito popular, 

por meio do Decreto n.º 1.036-B de 14.11.1890, nos seguintes termos: 

Considerando que em vários países se tem reconhecido necessário dar a 
instituições dessa ordem o direito de emissão em limites razoáveis, para 
difundir até às mínimas necessidades da população os benefícios desse 
sistema de crédito, e auxiliá-lo nas dificuldades de seu período inicial; Grifos 
nossos 
Considerando que, entre nós, presentemente, se pode subordinar essa 
concessão ao pensamento, dominante nos atos financeiros do Governo 
Provisório, de aliviar os encargos do Estado e substituir o papel do Tesouro 
pelo papel bancário; Grifos nossos.  

                                                 
390  “Artigo 13. - A Constituição garante aos cidadãos a 
liberdade do trabalho e da indústria. A sociedade 
promove e incentiva o desenvolvimento do trabalho 
por meio do ensino primário gratuito, educação 
profissional, igualdade de relações entre empregador e 
trabalhador, instituições de previdência e crédito, 
instituições agrícolas, associações voluntárias e o 
estabelecimento pelo Estado, os departamentos e as 
comunas de obras públicas adequadas para empregar 
os braços desocupados; presta assistência a crianças 
abandonadas, enfermos e idosos sem recursos quando 
suas famílias não podem ajudar.” ** 

** “Article 13. - La Constitution garantit aux citoyens 
la liberté du travail et de l'industrie. La société 
favorise et encourage le développement du travail par 
l'enseignement primaire gratuit, l'éducation 
professionnelle, l'égalité de rapports, entre le patron et 
l'ouvrier, les institutions de prévoyance et de crédit, 
les institutions agricoles, les associations volontaires, 
et l'établissement, par l'Etat, les départements et les 
communes, de travaux publics propres à employer les 
bras inoccupés ; elle fournit l'assistance aux enfants 
abandonnés, aux infirmes et aux vieillards sans 
ressources, et que leurs familles ne peuvent secourir.” 

** Salvo engano, a Constituição Francesa de 1848 foi a primeira Carta que constitucionalizou o valor trabalho. 
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Considerando, enfim, que, delineada como se acha no projeto dos 
peticionários, a instituição planejada virá ainda auxiliar de vários outros 
modos o nosso desenvolvimento moral e econômico, bem como o serviço da 
administração,  
Decreta: 
Art. 1.º E concedido ao Banco Colonial do Brasil e a ARTUR FERREIRA 
TOHRES autorização para organizarem uma companhia com a denominação 
de - Banco de Crédito Popular do Brasil – tendo a sede na Capital Federal 
caixas filiais nas principais cidades da República e agências nos povoados de 
mais de 100 famílias (BARBOSA, 1986, p. 167-168).  
 

Nas considerações que antecedem aos dispositivos do decreto acima, está estampado 

todo pensamento político-econômico de Rui, implicado pela extensão do liberalismo quando 

defende o esforço do trabalho, a iniciativa privada, a circulação do dinheiro, a liberdade dos 

contratos, a defesa da propriedade, o sistema de crédito, a regulação e a segurança por parte do 

Estado em sintonia com a lenta transformação da concepção individualista no novo sistema de 

cooperação social etc., além de manter as contas públicas sem déficit porque deve-se “aliviar 

os encargos do Estado e substituir o papel do Tesouro pelo papel bancário”. Porém, quais são 

esses encargos que impedem o Estado de conceder, diretamente, linha de crédito popular?   

Enquanto as despesas militares continuarem a pesar sôbre o trabalho dos 
povos, enquanto as democracias não se curarem da sua tendência natural para 
a prodigalidade, enquanto a ciência do impôsto carecer de contar com a 
fraqueza do sentimento do dever público nos contribuintes, que, a não ser em 
estado de inconsciência, não se submeteriam a boa parte dos encargos 
indispensáveis às exigências da vida coletiva... (BARBOSA, 1949a, p. 15-
16). 
 

Como pacifista e entregue à generosa concepção de composição racional dos 

conflitos, quaisquer que sejam eles, Rui repele ingenuamente os gastos militares, esquecendo-

se de que a soberania de um Estado em relação a outro passa pela força militar. Também está 

em plena contradição com seu pensamento pedagógico, sempre reclamante por investimentos 

financeiros na causa da instrução pública, quando dispara que há uma tendência natural à 

prodigalidade nos países democráticos, o que entendemos diferentemente do nosso 

jurisconsulto. Isso porque nas democracias impera a equação entre igualdade e liberdade, 

exigindo, assim, que a sociedade e o Estado trabalhem conjuntamente na perseguição do 

melhor possível para os cidadãos, ideia defendida por Aristóteles na Ética a Nicômaco e na 

Política. A crítica ruiana à prodigalidade com gastos públicos nas democracias desvela a 

compreensão de um justo distributivo limitado ao dever com base na ideia de civilização e não 
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na da obrigação derivada do valor igualdade a partir do dever em razão do direito,391 muito 

menos calcado no mérito econômico dos trabalhadores por ser o dínamo da economia, como 

defende Rui na Questão social de 1919. 

 A crítica ao Decreto n.º 1.036B/1890 não pode ser feita in totum porque este diploma 

legal tem generosidades na medida em que estabelece, no artigo 4.º, que “as operações do 

banco serão divididas nas seguintes secções: Crédito geral popular; Desconto e empréstimo 

aos operários e pequenos agricultores sob firma individual, sob palavra ou por antecipação 

de colheitas; Carteira comercial e industrial; Operações gerais e usuais de comércio e 

indústria” (BARBOSA, 1986, p. 168). Ou seja, há, nesse texto legal, a inteligente 

preocupação, sobretudo, de Rui em estimular o financiamento das atividades dos investidores 

de pouca monta e, com isso, impregnar o mercado de uma nova mentalidade calcada no 

capitalismo industrial.  

Contudo, outra crítica a Rui centra-se na exposição de motivos do decreto porque não 

pensa o Estado a serviço do bem comum na medida em que não inclui os trabalhadores na 

peça orçamentária do Estado, como também no Relatório critica os gastos públicos nas 

democracias por conta da prodigalidade dos governantes, não atentando que, nos elogiáveis 

países civilizados, os gastos públicos são, na verdade, investimentos na medida em que 

incluem trabalhadores na economia, o que Rui fez, timidamente, conforme art. 7.º do referido 

decreto: “o banco gozará dos favores que têm sido concedidos a empresas que se propõem a 

construir edifícios para habitações de operários e da classe pobre” (BARBOSA, 1986, p. 

170).  

No Relatório Rui afirma que “as finanças do Tesouro dependem radicalmente da 

atividade produtora das fôrças nacionais, as quais não podem ter desenvolvimento sem 

instituições, que impulsionem o trabalho, ministrando-lhe os instrumentos de expansão” 

(1949, p. 56), e denuncia, veementemente, que “a elevação dos juros da dívida pública desvia 

da indústria os capitais particulares, anima à indolência os que vivem dos títulos do Estado, 

e, contribuindo para erguer o nível geral à taxa do dinheiro no mercado, aumenta o custo da 

                                                 
391 Resumidamente, segundo Kant, nossas ações podem estar pautadas por dois tipos de deveres, o de 
benevolência e obrigatoriedade ou justiça. Nos deveres de bondade agimos voluntariamente por amor. Quando 
fazemos o bem prazerosamente por amor é mediato, ao passo que imediatamente a beneficência pautar-se sobre 
uma obrigação, logo ações por amor brotam do coração, por obrigatoriedade nascem dos princípios do 
entendimento. O Segundo tipo de dever, de justiça ou obrigatoriedade, provém do direito que o outro possui 
(KANT, 2018, p. 406-420).  
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produção, reduzindo os salários, ou exagerando os preços” (Idem, p. 189). Verdade, por isso 

cabe ao Estado “vulgarizar o crédito, liberalizá-lo, democratizá-lo, espalhando-o, sob todas 

as formas, as mais acessíveis, as mais baratas, as mais familiares, as mais insinuativas, no 

seio das classes laboriosas” (Idem, p. 56). Entretanto, contraditoriamente, Rui apoia a edição 

do Decreto n.º 213 de 22 de fevereiro de 1890 que, assinado pelos Ministro da Justiça Campos 

Salles e pelo Presidente Deodoro da Fonseca, revogou o Dec. nº. 2827 de 1879 que dispunha 

sobre “como deve ser feito o contrato de locação de serviços”. 392 

O Decreto n.º 213/1890 tinha por objetivo, de acordo com o exposto nas suas 

considerações iniciais, “as medidas economicas mais reclamadas pelo estado actual do paiz 

[em que] se acha a do seu povoamento, visto que a riqueza publica desenvolve-se na mesma 

proporção em que se expande a população”;393 por isso incentivou a vinda de imigrantes da 

Europa para povoar e, ao mesmo tempo, tornarem-se pequenos produtores rurais. Nesse caso, 

era preciso, conforme o artigo 1.º do decreto, que ficassem “revogadas as leis de 13 de 

setembro de 1830, 11 de outubro de 1837, n. 2827 de 15 de março de 1879 e todas as 

disposições exorbitantes do direito commum, relativas aos contractos de locação de serviço 

agrícola”, e, segundo o pacto federativo, transferir “aos poderes de cada um dos Estados 

Federados [...] exclusivamente a competencia para regular as mutuas relações do direito 

entre o locador e o locatario no respectivo território.” Desta forma, o decreto republicano em 

nome dos interesses da nação e conforme as liberdades individuais que regem o contrato de 

trabalho, jogou os trabalhadores brasileiros e os imigrantes que não dispunham de recursos 

para comprar terras sob o tacão explorador das oligarquias regionais. Assim, com a 

aquiescência de Rui em razão do seu liberalismo, que via como socialismo a intervenção do 

Estado nas relações contratuais de trabalho, alimentou as oligarquias que tanto criticara nos 

seus discursos. 

Não podemos acusar Rui de conservador perante seus pares no jogo político-

partidário em virtude de os partidos políticos, à época, serem confusos e terem como central 

na cena político-eleitoral a figura do líder, do orador, do estadista, do carismático etc. E, com 

razão, Bolivar Lamounier, no seu ensaio sobre Rui, elabora três eixos de ação que o 

                                                 
392 Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2827-15-marco-1879-
547285-publicacaooriginal-62001-pl.html> 
393 Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-213-22-fevereiro-1890-
520791-publicacaooriginal-1-pe.html> 
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diferenciam dos liberais de então, a saber: 1. a questão social; 2. a política econômica e 3. a 

organização político-institucional do país (LAMOUNIER, 1999, p. 65). Nesses três grupos de 

preocupações, Rui é pioneiro porque pensa o Brasil do ponto de vista em que instituições 

funcionem a partir do primado do direito sempre em consonância com os ganhos da 

civilização. Por isso, talvez seja difícil de situá-lo neste ou naquele campo porque seu 

pensamento vislumbrou o Brasil como um todo a partir da centralidade da classe média, como 

observa San Tiago Dantas. 

Esse olhar de classe média urbana, segundo Guerreiro Ramos, fez de Rui um político 

preocupado em edificar instituições jurídico-políticas que viabilizassem a revolução industrial 

brasileira e, dessa forma, fizesse o Brasil ingressar no clube dos países civilizados em que 

estão assegurados os benefícios dos progressos material e espiritual dos indivíduos. Mas, 

devido ao seu liberalismo, está amarrado às contradições de uma democracia aristocrática 

liderada por uma elite ilustrada, o discurso de Rui ressalta um preconceito “de classe”, 

preconceito que impossibilitou olhar para os trabalhadores e perceber, no jogo do mérito, a 

excelência do trabalho que cria capital, que cria as indústrias e, necessariamente, o 

desenvolvimento socioeconômico de uma nação. Mas não basta que Rui faça elogios aos 

trabalhadores em uma pequena assembleia de operários no quadro da corrida presidencial de 

1919. Seria preciso que Rui se dedicasse à sorte dos trabalhadores como se empenhou em 

muitas lutas que trouxe para si, atuando de forma heroica. Rui preocupou-se com o 

desenvolvimento do Brasil sem ao menos levar em conta os trabalhadores, e isso se prova pela 

teimosia em alijar os analfabetos do voto. 

Por isso, em virtude da defesa do princípio de igualdade que compartilhou ao longo 

de sua vida, Rui ficou impedido de lutar por uma cidadania ampliada, de forma que não 

incluiu os trabalhadores na esfera dos direitos políticos e dos direitos socioeconômicos. Por 

outro lado, somente sugeriu esses direitos em 1919 por conta de sua participação na campanha 

à presidência da república, notando que tais direitos dependiam que a Carta de 1891 fosse 

reformada para que o Estado interviesse nos contratos de trabalho e no mundo da produção 

econômica na questão dos impostos, mas tudo sem o devido empenho quanto às 
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transformações profundas que o Brasil precisava. Rui pensou e lutou pela civilização do 

Brasil, mas com olhar de classe média. 394 

Esse olhar de classe média, próprio de liberais como Rui, destaca-se claramente na 

Questão social de 1919 quando o jurisconsulto refletiu sobre o poder do voto e a relação com 

a mudança política que o Brasil progressista reclamava, e Rui, antenado, defendia e lutava. 

Dizia aos trabalhadores em 1919: “O voto é a primeira arma do cidadão. Com ele vencereis. 

Agora, se vo-lo roubarem, é outra coisa” (BARBOSA, 1999, p. 410), como se a Constituição 

de 1891 já não o tivesse feito antes baseada justamente no Projeto de Constituição do Governo 

Provisório transformado em Constituição Provisória, sob a batuta do insigne jurisconsulto 

baiano.  

Mas Rui continua na defesa da importância do voto e na brava oposição aos que se 

aproveitam do erário vindo dos impostos dos cidadãos, tanto que utiliza a arma do pacifismo 

sem passividade, nestes termos: “Comem-vos os parasitas, comendo-vos o imposto? Pois é 

cortardes os mantimentos aos parasitas. Já vo-lo disse. Como? Recusando-vos a pagar os 

tributos legais? Não: apoderando-vos, pelas urnas, da função legislativa, que é a função do 

imposto. Quem o não vota, não pode ser obrigado a pagá-lo” (Ibidem). 

Rui deseja inúmeras mudanças por meio da reestruturação da Carta de 1891, mas é 

ele quem nos diz que os “estadistas” têm o respeito absoluto ao ‘status quo’ no sistema das 

nossas leis fundamentais, pois insistem unanimemente na “resistência ao clamor público pelas 

grandes reformas de que precisamos” (Ibidem). Não obstante o feio quadro socioeconômico 

de então, e no apelo para que os trabalhadores, em 1919, participem pela reforma da carta de 

1891 com vista atingir aos interesses da classe quanto à relação de trabalho, Rui não se lembra 

ou apenas esquece que os trabalhadores poderiam ser aliados do seu programa reformador, no 

                                                 
394 Thomas Marshall, como dito anteriormente, divide a história da cidadania em Inglaterra segundo um esquema 
weberiano de tipo ideal em que situa, cronologicamente, os direitos civis no século XVIII, os direitos políticos no 
século XIX e os direitos sociais ou econômicos no século XX. De outra forma, Karel Vasak, jurista de origem 
tcheca e de nacionalidade francesa, propôs, em 1979, no Instituto Internacional de Direitos Humanos, a partir da 
fórmula dada pela Declaração Universal do Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, uma divisão dos direitos 
humanos em três gerações ou etapas históricas sucessivas, a saber:  1.ª Geração: Liberdade, o Estado liberal teria 
a finalidade de proteger as liberdades individuais; 2ª Geração: Igualdade, e a passagem do Estado de Direito ao 
Estado Social e Democrático em que se propõe a assegurar aos indivíduos melhores condições de vida; 3ª 
Geração: Fraternidade, nesse caso, o Estado tornando-se um agente em defesa das minorias contra exclusão por 
parte da ação de maiorias, bem como a inclusão de direitos ao Meio Ambiente, à Paz e ao Desenvolvimento 
Econômico Sustentável. . De outra forma, em A origem do totalitarismo, Hannah Arendt desenvolve a ideia de 
que a igualdade não é dada, logo, é uma ideia desenvolvida pela comunidade baseada no sentimento de cidadania 
como o direito a ter direitos. A partir deste ponto de vista podemos supor que a democracia é um direito do 
cidadão. 
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entanto, estão por ele, Rui Barbosa, alijados da luta política, impedidos de votar porque não 

sabem ler e escrever. Assim, Rui exclui a única força renovadora, a única força econômica que 

poderia sustentá-lo na empreitada de sustentação do seu liberalismo social, os trabalhadores.  

O liberalismo social de Rui nasce dos processos históricos em que se relacionam os 

planos nacional e internacional que, associados, obrigaram-no a alterar postulados teóricos que 

acabaram por impor mudanças na ação política. Por conta disso, Rui volta-se aos 

trabalhadores e, pela primeira vez, um político da importância dele os inclui em um programa 

de governo (caso Rui tivesse ganhado o pleito de 1919). Não ignoramos, contudo, que os 

trabalhadores já não contavam com boa organização sindical e já tinham sacudido muitos 

estados da federação com greves de todo tipo, fazendo-se notados pelas forças políticas da 

época. Rui aproveita-se dessa situação e incorpora os trabalhadores no seu liberalismo 

renovado, passando a usar, ao contrário dos seus oponentes, a expressão classe dos 

trabalhadores no lugar do termo pobres. Assim, no ambiente formal do jogo político, Rui 

transforma operários em atores políticos, o que causa impacto favorável para os padrões da 

república velha. 

Mas todo esse esforço de Rui, que lutava contra o relógio em razão de que envelhecia 

e as chances de chegar ao executivo federal diminuíam, fizeram dele um ator político trágico 

na medida em que ainda tivesse tempo para corrigir seus equívocos políticos que acabaram por 

eclipsar as boas intenções do seu justo distributivo. Cabe-nos assinalar que dois fatores 

fizeram com que Rui revisse seu justo distributivo e o ampliasse, de alguma forma: sua 

passagem pelo Ministério da Fazenda e as contradições político-econômicas da República que 

obstaculizavam, a cada ano, a possibilidade do desenvolvimento do Brasil e seu ingresso no 

mundo civilizado.  

 

5. Considerações finais parciais 

A compreensão que Rui tinha da igualdade entre os seres humanos ensejou-lhe uma 

ideia de justiça que acabou por condicionar seu entendimento do justo distributivo político que 

mesclava elementos oligárquicos, quando defendeu e ampliou a condição de renda para que 

um brasileiro se tornasse eleitor, e aristocráticos, ao concordar e lutar para que os analfabetos 

fossem excluídos do voto, na Reforma Eleitoral de 1881. Esse elemento aristocrático continua 

na fase republicana, quando advoga a exclusão do analfabeto do processo eleitoral e, também, 
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propõe eleições indiretas para presidente da república e senador federal. Essa concepção de 

justo distributivo político que Rui alimenta acabou por justificar sua ideia de justo distributivo 

econômico na contramão de países liberais como Grã-Bretanha e França, por exemplo. O justo 

distributivo de Rui prima, portanto, pelo desenvolvimento econômico de corte capitalista 

centrado nas experiências industrialistas estadunidenses. Porém, seria primeiro imperioso 

“fazer o bolo crescer” para depois cortá-lo em fatias menores para os trabalhadores. 

Esse justo distributivo econômico ruiano, nas condições materiais em que vivia o 

Brasil, tinha sua razão de ser, e Rui muito se esforçou por promover verdadeira revolução no 

modelo produtivo brasileiro, muito embora não houvesse condições sociais para isso porque a 

burguesia brasileira, de então, era muito incipiente e os capitais ainda estavam grossamente 

concentrados na produção agropecuária, contando com algumas unidades fabris que em nada 

figuravam um quadro de país industrializado, o que ocorreria somente na Era Vargas. 

Contudo, se Rui apostava corretamente na via de industrialização para buscar os frutos da 

civilização capitalista, ao mesmo tempo não reconhecia na classe operária protagonismo e, por 

conseguinte, colaboração programática para esses fins. 

Por mais que Rui chamasse a classe trabalhadora a atuar no cenário político de 

1919,395 isso era impossível porque ele ajudara a amarrar os trabalhadores ao imobilismo 

eleitoral ao colaborar para que os analfabetos não dispusessem do direito ao voto, arma 

política que Rui considerava fundamental. Corroborando este fato, segundo IBGE, estima-se 

que o total de brasileiros, em 1920, estava em torno de 36.635.605 habitantes,396 enquanto, no 

ano de 1919, o número de eleitores era de, aproximadamente, 1.766.000, ou seja, 0,483% da 

totalidade de brasileiros, incluindo idosos, mulheres e crianças que, de certa forma, mascaram 

o porcentual acima. No pleito de 1919, entre Epitácio Pessoa e Rui Barbosa, compareceram 

                                                 
395 A reforma constitucional pretendida por Rui não foi uma proposta de ocasião, um oportunismo. Rui 
amadurece esta opinião na Campanha Civilista que tem seu auge quando, em 1916, renuncia sua participação na 
Comissão de Finanças e denuncia a necessidade de reformas financeira e política, chamando atenção para o fato 
de que “ a cura dos nossos males políticos e a restauração financeira do País impõem, atualmente, aos estadistas 
brasileiros, o respeito absoluto ao ‘status quo’ no sistema das nossas leis fundamentais” (BARBOSA, 1981a, p. 
220). 
396,https://brasil500anos.ibge.gov.br/estatisticas-do-povoamento/evolucao-da-populacao-brasileira.html ** 
** Este quadro nos mostra o quanto a Primeira República era oligárquica e, nesse sentido, excludente, pois 
alijava os trabalhadores de votarem, ao mesmo tempo que os mantinham na ignorância das letras do alfabeto 
português. A não obrigatoriedade do ensino público, por parte do Estado, era o meio pelo qual as oligarquias se 
valiam para manipular o voto e controlar a vida da nação à medida que dominavam os poderes da república em 
todos os níveis. Então, sem algum sentido tinha o discurso de Rui ao apelar para que os trabalhadores não 
votassem nos que instituíam os impostos. Aliás, Rui foi um dos protagonistas dos êxitos e insucessos da 
República Velha.    
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418.000 votantes. Eis um quadro ilustrativo do quanto Rui ajudou a “elitizar” o processo 

eleitoral de então: 

Eleição para presidente do Brasil em 1919  397 

Candidato Votos Porcentagem 

Epitácio Pessoa 286.373 70,96% 

Ruy Barbosa 116.414 28,85% 

Altino Arantes Marques 161 0,04% 

Outros 612 0,15% 

Votos nominais 403.560 

Votos brancos/nulos 14.440 

Total 418.000 

 
A finalidade da exposição dos dados acima é demonstrar o foço que existia entre o 

número total dos brasileiros à época, 36.635.605, e a totalidade dos eleitores inscritos, 

1.766.000, o que representa domínio legal sobre a imoral exclusão do trabalhadores quanto ao 

justo distributivo político, um domínio ideológico, porque as oligarquias afirmavam, 

utilizando o discurso político de Rui, que somente os letrados ou instruídos poderiam votar, 

logo tornando-se um teatro político, expressão cunhada à época para caracterizar a farsa que 

foi o processo eleitoral da República Velha. Diante desse cenário, como poderia Rui derrotar 

as oligarquias se elas, com ajuda do “direito”, da lei e da democracia ilustrada exerciam 

controle sobre os trabalhadores? E como fazer com que os trabalhadores lutassem, ao lado de 

Rui, pela reforma da Carta, algo abstrato e distante deles? Nesse sentido, Rui é o ideólogo da 

classe média. 

Essa constatação de que Rui é ideólogo da classe média relaciona-se com sua visão 

de igualdade exposta, sobretudo, na Oração aos moços de 1920, pois, nesta peça, de 

envergadura literária, Rui deixa para os formandos da Faculdade do Largo de São Francisco 

                                                 
397 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%A3o_presidencial_no_Brasil_em_1919: 
Acesso em: 20 maio2019.** 
** Segundo outras fontes, como Jornal do Brasil de 1989, p. 29, em Edição Comemorativa dos 100 anos da 
República, apresentam-se outros números quanto ao resultado da eleição presidencial de 1919 em que Epitácio 
Pessoa recebeu 294.324 votos e Rui Barbosa obteve 118.303 votos. Mesmo sendo apoiado apenas por uma fração 
das oligarquias, Rui catalisou enormes contingentes insatisfeitos com as estruturas da República Velha.   
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seu testamento ético-político, nele retratando, com maestria, que o verdadeiro justo 

distributivo é aquele que nasce do trabalho, do talento e da dedicação de cada um e, retomando 

Adam Smith, acredita que o sucesso das sociedades, não esquecendo das melhores estruturas 

jurídico-políticas para o bom funcionamento delas, depende necessariamente dos empenhos 

individuais que redundarão no melhor para todos, louvando, no fundo, o individualismo como 

pedra de toque do progresso. 

Nesse caso, Rui é um político que pensa e age em torno dos ideais da classe média, 

por isso não olha para os operários como indivíduos que não estão nas condições em que estão 

porque lhes falte coragem, determinação ou qualidades intelectuais para contornar o status que 

lhes rouba a humanidade de tipo superior burguesa. Não, a condição de operário não é 

resultado das leis da natureza ou da inépcia psicológica de cada um dessa classe social, mas 

das estruturas sociais que foram construídas e são reproduzidas, ideologicamente, pelo 

discurso conservador de naturalização da democracia ilustrada que, por outra, ratifica as 

estruturas de mando e dominação, além da apropriação sobre a riqueza produzida pelo 

trabalho não pago no esforço quanto ano processo produtivo, bem observado por Rui na 

Questão social de 1919.  

Rui é um ideólogo da classe média porque olha para os trabalhadores como se 

fossem, moralmente, coitados e vítimas da ganância dos capitalistas, de modo que fossem 

estes percebidos como uns malvados, sanguessugas dos esforços da força de trabalho, por 

desejo. Não acreditamos que Rui, operador das formas mais profundas do raciocínio e do 

pensamento, leitor dos autores socialistas, conforme atesta o conjunto de sua vasta obra, 

ignore que o capitalismo produz dois seres dependestes do capital: operários e capitalistas, por 

isso consagra-se o Estado como racionalização da vida em sociedade. Essa assertiva não 

consta somente na literatura socialista, mas também nas literaturas de outras escolas, tais quais 

socialdemocrata e trabalhista, só para ficarmos com essas, já anotavam, cada qual a sua 

maneira, que no capitalismo o capital é o único sujeito autônomo e, nesse caso, os capitalistas 

nunca conseguiriam incorporar os trabalhadores aos ganhos civilizatórios, espontaneamente, 

mas somente por meio de arranjos políticos em que o Estado, como assinala Hegel (1997, p. 

217),398 torna-se centro das mediações sociais porque, fruto de um pacto por meio da 

                                                 
398 “§ 258. O Estado, como realidade em ato da vontade substancial [...] é o racional em si e para si: esta unidade 
substancial é um fim próprio absoluto, imóvel, nele a liberdade obtém o seu valor supremo, e assim este último 
fim possui um direito soberano perante os indivíduos que em serem membros do Estado têm o seu mais elevado 
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Constituição política, garantiria, de fato, as liberdades e os proveitos da propriedade, seja ela 

do trabalho e seus frutos, capital etc. Enfim, uma sociedade “em que todos estão 

compreendidos como idênticos” (Idem, p. 185).  

San Tiago Dantas, em 1949 (Dois momentos de Rui Barbosa), Aliomar Baleeiro, em 

1952 (Rui: um estadista no Ministério da Fazenda), mais tarde Guerreiro Ramos, em 1961 (A 

crise do poder no Brasil), e outros ensaios do mesmo período (1946-1964)399 retratam Rui 

como um político cujo sacerdócio foi pensar o Brasil associando as perspectivas do macro e 

dos micros, concomitantemente, porque estes estão naquele, e o todo é maior do que as partes 

porque guarda, em si, todas as variáveis relacionais possíveis entre os micros. Nesse sentido, 

Rui é um dos poucos políticos que pode ser chamado de estadista em virtude de ter 

compreendido o Brasil enquanto totalidade e, para isso, pensou arquitetar um programa de 

Estado em que esses micros pudessem, ao mesmo tempo, ser movimentados por uma 

engrenagem que os associasse uns com os outros, e esse programa de Estado estava na 

reforma da Constituição de 1891 enquanto novo pacto político-social capaz de corrigir os 

equívocos de 1891 e as consequências desastrosas que acabaram por deflagrar a Revolução de 

1930. Esse programa de Estado seria a liberdade para refazer o Brasil sempre de olho no 

desenvolvimento econômico com vista à civilização, por isso a relação capitalismo- 

industrialização, o papel do conhecimento e a função da instrução pública, o comércio com 

outras nações, a reconstrução institucional do Estado brasileiro etc. 

Esse olhar de Rui é de classe média porque, elogiosamente, “os membros do Governo 

e os funcionários do Estado constituem a parte principal da classe média, que é onde residem 

a inteligência culta e a consciência jurídica do conjunto de um povo” (HEGEL, 1997, p. 

272).400 Essas inteligência e consciência salientadas por Hegel residem no fato de que, de 

acordo com Aristóteles, “o ideal para uma cidade é ser composta na medida do possível de 

                                                                                                                                                         
dever. Nota - Quando se confunde o Estado com a sociedade civil, destinando-o à segurança e proteção da 
propriedade e da liberdade pessoais, o interesse dos indivíduos enquanto tais é o fim supremo para que se 
reúnem, do que resulta ser facultativo ser membro de um Estado. Ora, é muito diferente a sua relação com o 
indivíduo. Se o Estado é o espírito objetivo, então só como membro é que o indivíduo tem objetividade, verdade 
e moralidade. A associação como tal é o verdadeiro conteúdo e o verdadeiro fim, e o destino dos indivíduos” 
(HEGEL, 1997, p. 217). 
399 HOLLANDA, Cristina Buarque e CHALOUB, Jorge. Rui Barbosa em disputa. A memória política de 1946. 
São Paulo: Novos Estudos – CEBRAP, vol. 36.03, p. 99-126, 2017. 
400 “Em todas as cidades, existem três elementos: os muito ricos, os muito pobres, e a classe média. Por 
conseguinte, posto que concordámos que o moderado e o intermédio é o que há de melhor, torna-se evidente que, 
em relação à posse dos bens, a riqueza mediana é a melhor de todas porque é a que mais facilmente obedece aos 
ditames da razão” (Pol. 1295b,1- Vega). 
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pessoas iguais e identificadas entre si, e isto acontece, principalmente na classe média; 

consequentemente, uma cidade composta de pessoas da classe média será fatalmente melhor 

constituída” (Pol. 1296a). Portanto, o olhar de classe média é racional, universal e 

moralmente virtuoso. 

Esse olhar de classe média, próprio de Rui, não procura os prazeres vis dos ricos e 

muito menos chafurda-se nas ignomínias dos pobres. Porém, livre desses vícios, busca, dentre 

outras virtudes, o saber como sabedoria e os serviços destinados à pátria. Sendo, assim, Rui é 

o exemplo máximo do cidadão que busca a honra por se dedicar ao melhor da nação, 

tornando-se um bom exemplo aristotélico de receber o devido mérito por tudo o que fez para o 

melhor da pátria. Diante disso, Rui não alarga sua compreensão sobre o justo distributivo que 

deveria ser o da inclusão dos trabalhadores no jogo eleitoral, e a dedicação à luta política em 

favor dos direitos econômicos dos trabalhadores em virtude de o capital e a riqueza nascerem 

do trabalho, conforme o fato de que os trabalhadores vendem suas respectivas forças de 

trabalho aos capitalistas mediante um pagamento futuro pífio e, da mesma forma, pela força de 

trabalho, constroem a riqueza da nação sem nenhum bônus futuro. 

Rui é o político, o teórico, o paladino do justo distributivo liberal cuja verdadeira 

ideia de igualdade consiste nas desigualdades naturais, nos talentos individuais, na sorte, no 

berço, na família. Por experiência própria, Rui deveria saber que sem berço, sem relações de 

corte, sem relações de amizade, todos os nobres talentos são soterrados, ficam escondidos sob 

camadas de impossibilidades. Por isso, Rui não poderia esquecer que as mobilidades sociais 

contam, é claro, com os talentos pessoais, com o esforço individual, mas nada disso é 

suficiente sem relações sociais, sem cooperação, por mínima que seja. E se o pensamento 

burguês compreende que, metodologicamente, o individualismo parte da premissa de que a 

teia social é constituída pelos fios que os indivíduos tecem ao darem sentidos as suas 

respetivas vidas quando buscam o melhor para satisfazer seus interesses, por outro lado, Rui 

não pode negar que o Estado seja o aparelho, como pensa Aristóteles, para igualar os cidadãos, 

uma vez que garante condições iguais quanto ao ponto de partida em face de relações sociais 

em aberta disputa por bens.   

O olhar de classe média em Rui, herdeiro do moralismo liberal do século XIX, que 

contagiou muitos aliados do seu tempo, do mesmo modo que se tornou inspiração aos liberais 

que se opuseram a Getúlio Vargas, indiretamente no período discricionário do Estado Novo 
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(1937-1945), e diretamente entre os anos de 1930 a 1937 e 1945 a 1964, sendo estudado nos 

períodos autoritário (1964-1982) e democrático em perspectiva abrangente, entrelaça direito, 

economia e política, no que se agiganta a figura de Rui e, consequentemente, suas 

contradições. Mas o moralismo de Rui não é inclusivo como parece à primeira vista, porque 

dispensa à classe dos trabalhadores uma imoralidade congênita e não compreende que os 

vícios próprios dessa classe são derivados das condições precárias em que vivem seus 

membros e no que reproduzem as acirradas imoralidades impostas pelas oligarquias. A visão 

educacional da classe média sobre os de baixo, e Rui a endossa, se refere à moralização dos 

hábitos e costumes “inferiores” destes, e prevê para eles formação intelectual voltada ao labor 

sem se preocupar com a cidadania. 

Apesar da profunda investigação científica constante nos Pareceres do Ensino de 

1882 a 1883 provar a notável contribuição de Rui ao pensamento pedagógico brasileiro, e de 

tal contributo carecer de estudos consistentes que o coloquem ao lado de nomes como Anísio 

Teixeira, por exemplo, Rui não toma a educação pública como um dever constitucional 

peremptório dos poderes públicos como o fez a Carta Suíça de 1874, visto não ter enfatizado a 

necessidade da instrução pública ser um dever obrigatório do Estado, em flagrante contradição 

com a defesa que fez da instrução pública dos três níveis (primário, secundário e superior) ser  

catapulta à civilização. Mas Rui preferiu o doutrinarismo jurídico à realidade. Vejamos: 
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Constituição Suissa de 1874 
Art. 27. A Confederação tom o direito do crear, 
além da escola polytechnica existente, uma 
universidade federal e outros estabelecimentos 
de instrucção superior, ou de subvencionar 
estabelecimentos desse gênero. 
1.Os cantões proveem á instrucção primaria, que 
deve ser sufficiente e collocada exclusivamente 
sob a direcção da autoridade civil. É obrigatoria 
e, nas escolas publicas, gratuita. 
2.As escolas publicas devem poder ser 
frequentadas pelos adherentes de todos os credos 
religiosos, sem que tenham por qualquer modo 
de sofrrer em sua liberdade de consciencia e de 
crença. 
3.A Confederação tomará as medidas necessarias 
contra os cantões que não satisfizerem essas 
obrigações (OTAVIO, 1896, p. 198-199). 
Disposições Transitórias 
Art, 4,·  Um prazo de cinco annos é concedido 
aos cantões para estabelecerem a gratuidade do 
ensino publico primário (art, 27) (Idem, p. 213). 

Constituição Provisória de 1890: 
 Art. 33. Compete privativamente ao Congresso 
Nacional: 
34. Legislar sobre o ensino superior no Districto 
Federal; 
Art. 34. Incumbe, outrosim, ao Congresso, mas 
não privativamente: 
1º Animar, no paiz, o desenvolvimento da 
educação publica, a agricultura, a industria e a 
immigração; 
2º Crear instituições de ensino superior e 
secundario nos Estados; 
3º Prover á instrucção primaria e secundaria no 
Districto Federal. 
Art. 62. Cada Estado reger-se-ha pela 
Constituição e pelas leis que adoptar [...] as 
seguintes regras: 
5º O ensino será leigo e livre em todos os gráos, 
e gratuito no primario. 
 
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-
1899/decreto-914-a-23-outubro-1890-517812-
publicacaooriginal-1-pe.html 

 
As Cartas Magnas, de um modo geral, ao contrário das Cartas contemporâneas, como 

dissemos, tinham por preocupação precípua a estruturação e o funcionamento dos três poderes 

do Estado, uma Carta de Direitos e outras providências necessárias, ressaltando um ou outro 

aspecto legal urgente. Contudo, a Constituição Suíça de 1874, que também serviu de 

inspiração à Carta de 1891 por ser republicana e confederativa, tem especificidades 

interessantes quanto à educação, reproduzidas pelos nossos primeiros constituintes 

republicanos pela influência da Constituição Provisória de 1890. Além disso, a Carta Suíça de 

1874 apresenta novidades não replicadas integralmente pela Constituição de 1890 e muito 

menos pela Carta de 1891.  

 Esses dispositivos legais suíços apresentam as diferenças existentes entre a 

concepção de democracia inclusiva e responsável pelos seus cidadãos, e a outra, arquitetada 

por Rui, que guarda a natureza aristocrática de ser para poucos, mesmo que Rui sempre tenha 

escrito que a educação seria o instrumento de qualificação do cidadão para se tornar eleitor 

consciente e decidir sem as ingerências das oligarquias. Mas uma coisa é o que Rui escreve 

em um parecer repleto de erudição a par das práticas dos países desenvolvidos e discursos 

envolventes de união nacional, vide Questão social e As classes conservadoras de 1919, e 
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outra são as leis que ele escreveu, subscreveu ou simplesmente apoiou ao emprestar seu 

respeitável nome. 

O justo distributivo depreendido da leitura para esta pesquisa dos textos ruianos mais 

importantes sofre de um problema de origem, e este se refere à concepção de igualdade de 

matriz liberal que Rui defendeu mesmo tendo dito que os direitos individuais cediam lugar à 

ideia dos direitos sociais, o direito à moral e o egoísmo à solidariedade. Todavia, o que nos 

importa não são somente os textos em si, mas o confronto entre os textos de Rui, porque 

muitos demonstram verdadeiras contradições, como o caso da Questão social de 1919 em que 

destaca, como se fora um adepto do pensamento socialista, a apologia da preeminência do 

valor trabalho sobre o valor capital, melhor, este sendo fruto daquele, e na Oração aos moços 

de 1920, em que deixa claro ser loucura pensarmos em igualdade além do marco liberal. As 

contradições nos textos mostram um Rui falando para poucos trabalhadores e outro à classe 

média. Vejamos:  

Questão social de 1919 
Há na vossa grandeza um condão, para atrair os 
que se não rendem a outras: é que é a grandeza 
do trabalho. O trabalho não é o castigo: é a 
santificação das criaturas. Tudo o que nasce do 
trabalho, é bom. Tudo o que se amontoa pelo 
trabalho, é justo. Tudo o que assenta no trabalho, 
é útil. Por isso, a riqueza, por isso, o capital, que 
emanam do trabalho, são, como ele, 
providenciais; como ele, necessários, benfazejos 
como ele. Mas já que do capital e da riqueza é 
manancial o trabalho, ao trabalho cabe a 
primazia incontestável sobre a riqueza e o capital 
(1999, p. 373) 
 

Oração aos moços de 1920 
Mas, se a sociedade não pode igualar os que a 
natureza criou desiguais, cada um, nos limites da 
sua energia moral, pode reagir sobre as 
desigualdades nativas, pela educação, atividade e 
perseverança. Tal a missão do trabalho. Os 
portentos, de que esta força é capaz, ninguém os 
calcula. Suas vitórias na reconstituição da 
criatura maldotada só se comparam às da oração. 
Oração e trabalho são os recursos mais 
poderosos na criação moral do homem [...] O 
trabalho é o inteirar, o desenvolver, o apurar das 
energias do corpo e do espírito, mediante a ação 
contínua de cada um sobre si mesmo e sobre o 
mundo onde labutamos (1999a, p. 26-27). 

A defesa que Rui faz do trabalho em ambos os textos não significa dizer que o 

operário seja a força dinâmica da sociedade, o dínamo que gera a vida produtiva, o capital 

personificado que a mais mais-valia, valorização do valor capital que nasce e suga trabalho, 

não. Rui exalta o trabalho na revolucionária visão que a burguesia traz consigo ao mesmo 

tempo que destrói o desprezo que a aristocracia tinha pelo trabalho. Rui pensa o trabalho como 

um valor associado aos que dele retiram suas energias para vencer as barreiras impostas pela 

natureza, ao passo que a sociedade garante a liberdade como único valor verdadeiro à 

possibilitação da mobilidade social. Rui, na Oração aos moços, não aventa, em nenhuma 
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hipótese, o fato de que a sociedade de então era estruturalmente injusta, estruturalmente 

montada para justificar a exploração do trabalho pelo capital como algo natural e impossível 

de ser de outra maneira. Nesse sentido, Rui, ao naturalizar a desigualdade, justifica a 

exploração sobre os trabalhadores, por isso eles não precisam e não podem participar do jogo 

eleitoral, porque essa participação poderia não somente alterar as instituições jurídico-políticas 

do país, como também as econômicas. 

Nesse caso, o justo distributivo concebido por Rui, em que pese a possibilidade do 

julgamento de nossas assertivas serem percebidas como anacrônicas, diferentemente do 

aristotélico, não integra os membros da sociedade ao universo da cidadania, porque, primeiro, 

exclui a massa de trabalhadores do voto e, segundo, naturaliza as estruturas econômicas, 

excludentes e exploratórias, ao dizer que a igualdade, para além dos limites liberais, representa 

“os apetites humanos [que] conceberam inverter a norma universal da criação, pretendendo, 

não dar a cada um, na razão do que vale, mas atribuir o mesmo a todos, como se todos se 

equivalessem” (BARBOSA, 1999a, p. 26). Aqui Rui desvela seu preconceito, a necessidade 

da distinção como dignidade e supor que apetitosos partem de inveja e não do sentimento de 

justiça. 

  
Aristóteles em Ética a Nicômaco: 
“E a mesma igualdade se observará entre as 
pessoas e entre as coisas envolvidas; pois à 
mesma relação que existe entre as segundas (as 
coisas, envolvidas) também existe entre as 
primeiras. Se não são iguais, não receberão 
coisas iguais; mas isso é origem de disputas e 
queixas: ou quando iguais têm e recebem partes 
desiguais, ou quando desiguais recebem partes 
iguais. Isso, aliás, é evidente pelo fato de que as 
distribuições devem ser feitas "de acordo com o 
mérito"; pois todos admitem que a distribuição 
justa deve concordar com o mérito num sentido 
qualquer, se bem que nem todos especifiquem a 
mesma espécie de mérito [...]” (EN. 1131a,20) 

Rui em Oração aos moços: 
“A regra da igualdade não consiste senão em 
quinhoar desigualmente aos desiguais, na 
medida em que se desigualam. Nesta 
desigualdade social, proporcionada à 
desigualdade natural, é que se acha a verdadeira 
lei da igualdade. O mais são desvarios da inveja, 
do orgulho, ou da loucura. Tratar com 
desigualdade a iguais, ou a desiguais com 
igualdade, seria desigualdade flagrante, e não 
igualdade real. Os apetites humanos conceberam 
inverter a norma universal da criação, 
pretendendo, não dar a cada um, na razão do que 
vale, mas atribuir o mesmo a todos, como se 
todos se equivalessem” (BARBOSA, 1999a, p. 
26) 

Embora Aristóteles defendesse a escravidão para liberdade do cidadão proprietário, 

conquanto o estagirita subordinasse a mulher à obediência do déspota para cuidar dos 

interesses da política, e Rui não fosse escravocrata, pelo contrário, muito menos um senhor de 

família, na comparação entre as ideias de igualdade do grego e as do jurispolítico baiano, 
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sobressai a clareza aristotélica sobre a igualdade enquanto princípio basilar que reconhece ser, 

ao lado da liberdade, cláusula pétrea do regime democrático. Aliás, Aristóteles nunca disse 

que “devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua 

desigualdade”, porque isso é um erro, pois, de outra forma, o filósofo compreende que se as 

pessoas “não são iguais, não receberão coisas iguais”  porquanto só podem receber o 

proporcional e, fora desse proporcional, tem a “origem de disputas e queixas: ou quando 

iguais têm e recebem partes desiguais, ou quando desiguais recebem partes iguais”. Nesse 

caso, para Aristóteles, o que se precisa construir é um termo equivalente que possa fazer a 

mediação entre pessoas e pessoas, e pessoas e bens como os comerciantes fizeram nas relações 

de trocas ao criarem o dinheiro que age “como uma medida, torna ele os bens comensuráveis 

e os equipara entre si; pois nem haveria associação se não houvesse troca, nem troca se não 

houvesse igualdade, nem igualdade se não houvesse comensurabilidade” (EN, 1133b,15). Eis, 

portanto a chave: a palpabilidade. 

Dessa forma, Aristóteles, concordando com outros teóricos de sua época, afirma que 

o mérito é a equação do problema, que, por sua vez, gera outro contratempo em virtude da 

pergunta o que é o mérito? E o mérito tem diversas opiniões que não cabem analisar neste 

espaço. Entretanto, ao contrário de Aristóteles, Rui, apesar de se valer da dialética, no caso em 

tela, a abandonou para defender seu liberalismo doutrinário e acabou elaborando uma 

concepção de igualdade que contaminou, por gerações, os diplomas legais destinados a 

organizar as relações sociais no Brasil. Aristóteles tinha clareza de que uma Cidade era 

constituída de indivíduos diferentes, porque “é evidente que uma cidade que se torna cada vez 

mais unitária deixaria de ser cidade. Uma cidade é, por natureza, uma pluralidade e ao 

tomar-se ainda mais unitária, passará de cidade a casa, e de casa a homem individual, já que 

podemos afirmar que a casa é mais unitária do que a cidade, e o indivíduo mais do que a 

casa” (Pol. 1261a, 15).  

Contudo, Segundo Aristóteles, uma Cidade “consiste numa pluralidade de 

indivíduos, como estes também diferem em espécie; uma cidade não nasce de indivíduos 

idênticos [...] Os elementos que constituem uma cidade têm que diferir em espécie, pelo que a 

igualdade na reciprocidade é a salvaguarda das cidades, tal como já foi referido na Ética” 

(Idem, 29). Assim, a igualdade é sempre a regra, desde que ancorada na proporcionalidade, no 

mérito, na devida contribuição prestada à Cidade por meio dos esforços, do trabalho, da 
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inteligência etc. Nesse caso, os trabalhadores deveriam ser recompensados por tudo que dão à 

sociedade e ao Estado, enquanto a eles é dispensado o mínimo possível, por isso o justo 

distributivo de Rui, a despeito de seus préstimos como político dedicado à causa pública, não 

foi além dos limites impostos pelo doutrinarismo, afeto à lógica de suas leituras sobre autores 

distantes do Brasil. 

Enquanto a regra, para o estagirita, é a igualdade ancorada na proporcionalidade em 

que se joga com variáveis conforme situações próprias ou específicas, Rui advoga que “nesta 

desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da 

igualdade”. Ou seja, o seu olhar não é dialético à medida que estabelece uma regra posta pela 

natureza, mas a natureza põe diferenças físicas e biológicas, ao passo que as diferenças sociais 

advêm das relações econômicas estruturadas por leis etc., por isso Aristóteles entende que os 

problemas sociopolíticos devem ser resolvidos pela política, “e o bem, em política, é a justiça 

que consiste no interesse comum” (Pol. 1282b, 16). Portanto, a chave política é o bem comum. 

Porém, é urgente confrontar Rui com Rui porque ele mesmo apresenta muitas 

variáveis, logo é mais do que acertado inferir que Rui, um paradoxo ambulante, sempre esteve 

premido por sua concepção de igualdade liberal circunscrita à liberdade, ao ideário de Kant 

que funda a igualdade na liberdade como único valor originário a dar causa aos demais e aqui 

está, pois, o novelo teórico em que Rui se embaralha conceitualmente e faz com que, em certa 

medida, acabe por ser um pensador político preso ao formalismo jurídico contra avanços 

sociais. Exemplo disso é o artigo 2.º do Código Civil de 1916, que ao receber influência do 

jurispolítico passou a ser redigido à formula “todo homem é capaz de direitos e obrigações na 

ordem civil”. A redação original desse artigo (vide quadro abaixo) era outra e a expressão todo 

homem substituiu a de cunho abrangente todo ser humano, que bem mais tarde, no CC de 

2002, art. 1.º, retoma o sentido abrangente “toda pessoa é capaz de direitos e deveres na 

ordem civil”. Ou seja, à medida que as mulheres obtiveram cidadania passaram a deter as 

mesmas condições jurídicas e políticas dos homens. Assim, as leis mudam ao sabor das 

transformações sociais.  

Mas por que estamos a fazer essas relações entre os Códigos Civis de 1916 com o de 

2002? É porque nos textos legais, CC de 1916 e Carta de 1891 (§ 2.º do art. 72, “todos são 

iguais perante a lei”), têm a assinatura de Rui. Quanto à Carta de 1891, é notória a influência 

da inteligência de Rui, a começar pelo texto da Constituição Provisória de 1890, e quanto ao 
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CC de 1916, em que, segundo estudiosos, Rui contribuiu, por meio dos seus Pareceres de 

1902 e 1905, com reformulações materiais e formais, nesse caso alterando muitos dispositivos 

legais dando mais ou menos o feitio que passou a ter, definitivamente. Se Rui foi responsável 

por grandes avanços no CC, também colaborou para os muitos aspectos conservadores do 

código:  

Projeto de Bevilacqua  
Art. 2.º Todo ser 
humano é capaz de ter 
direitos e contrahir 
obrigações, no circulo 
das relações de ordem 
privada. 
(BEVILAQUA,  1917, 
p. 97). 

Projeto C. Deputados: 
Art. 2.º Todo o ser 
humano é capaz de 
direitos e obrigações 
na ordem civil  
(BARBOSA, 1949α, 
p.32). 401 

Proposta de Rui, 1902: 
Art. 2.º' Todo homem 
é capaz de direitos e 
obrigações na ordem 
civil. (BARBOSA, 
1949α, p.32). 
 

Redação do CC 1916: 
Art. 2º. Todo homem é 
capaz de direitos e 
obrigações na ordem 
civil. 

 
No Parecer de 1902, 402 Rui não tece considerações extensas sobre a diferença entre 

as expressões ser humano do Projeto de Clóvis Bevilacqua e todo homem de sua proposta, 

preferindo apenas justificar sua escolha a partir do que é consagrado pelo direito comparado:  

Por que «todo o ser humano», e não «todo homem? » Haverá ser humano, 
que não caiba na expressão geral da espécie homem? O cód. civ. port. (art. 
1.º) diz: «Só o homem é suscetível de direitos e obrigações.» O alemão (art. 
19) reza igualmente: «A capacidade jurídica do homem (des Menschen) 
principia, quando êle acaba de nascer. » Da mesma forma o anteprojeto do 
cód. civ. suíço, art. 1.º: «Tout individu jouit des droits civils.»403 (1949α, p. 
32). 
 

Essas justificativas quanto à escolha da expressão todo homem não ultrapassam o 

razoável e evocam dispositivos estrangeiros à guisa de autoridades descoladas de suas 

realidades sociais, além de comparar os vocábulos homem com indivíduo. Homem é tradução 

de homo sapiens, homem inteligente, como forma de designar toda a espécie humana, ao 

passo que indivíduo pode ser coisa, humanos, coleções etc., porque sempre quer dizer 

“indivisível em um dado contexto ou nível, embora talvez não em outro” (BUNGE, 2002, p. 

                                                 
401 “Art. 2.º: o Todo aquelle que nasce com vida e fórma humana é considerado pessoa natural e capaz de direitos 
civis” (RODRIGUES, 1893, p. 3). Projeto de Código Civil de A Coelho Rodrigues.  
402 “Dessa colaboração possível, muito pouco se consumou. Mas, ainda, assim, se quisermos inscrever o Código 
Civil à sombra de dois nomes que o tenham marcado com os sinais dos seus espíritos raros, creio que Clóvis 
Bevilacqua, realizando o Projeto, defendendo-o, impulsionando-o até o sucesso final, e Rui Barbosa combatendo-
o, reescrevendo-o e reclamando para êle a perfeição e a grandeza, que o tornaram um monumento tabular da 
sociedade republicana, são os nomes a indicar” (DANTAS, p. 1962, p. 78). 
403 Todo indivíduo goza dos direitos civis – tradução livre. 
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193). O fato é que a proposta de Bevilacqua era avancada em relação à de Rui e denotava 

espírito de igualdade entre homens e mulheres que o CC de 2002 reiterou tardiamente. Por 

outro lado, Rui, no Parecer de 1905, critica a expressão ser humano aludindo à ideia de 

pessoa natural e jurídica, mas, por que, nesse caso, não optou pelo vocábulo pessoa em 

detrimento do termo homem? (1968, p. 23). 

O fato é que a concepção de igualdade esposada por Rui dificultou que o artigo 2.º do 

CC de 1916 tivesse, mesmo que formalmente, avanço civilizatório caso a expressão ser 

humano permanecesse e não fosse substituída pelo termo homem, inclusive sem fundamento 

técnico-jurídico que o justificasse, isso com todo esforço para não cairmos em anacronismo, 

embora Bevilacqua empregue a expressão a despeito da sociedade de então não reconhecer 

politicamente a mulher. E Rui chega a salientar que “não se concebem as relações de direito 

sem a existência das pessoas. Não se concebem pessoas sem relações de direito. ‘Toda a 

relação de direito consiste numa relação de pessoa a pessoa’” 404 (BARBOSA, 1968, p. 24). 

Mas, por que, então, se as relações de direito são relações entre pessoas, substituiu os termos? 

Chegamos a pelo menos uma conclusão com o exemplo acima: por vezes um detalhe obsta o 

progresso.  

Mas Rui não está sozinho quanto ao desprezo pela igualdade material. Parece que o 

pensamento liberal brasileiro do século XIX e das três décadas iniciais republicanas também 

não são diferentes e, por conta desse pequeno detalhe, o não reconhecimento da igualdade 

material, fez com que a legislação apenas tratasse da questão social como um problema menor 

ou um simples caso de polícia. Mas se a igualdade material é um disparate, não encontramos 

nos textos de Rui nenhuma recriminação à igualdade posta na Declaração de Independência 

dos EUA na sua parte mais bela: “Consideramos estas verdades evidentes por si mesmas, que 

todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos Direitos 

inalienáveis, que entre estes estão a Vida, a Liberdade e a busca da Felicidade” (DRIVER, 

2006, p. 53). 

Mas o liberalismo conservador de Rui, avesso à ode acima de Thomas Jefferson, 

nesse ponto, produziu uma ideia de democracia oligárquica quando defendeu, em 1881 e 1890, 

a restrição de cidadãos ao processo eleitoral, e cremos desnecessário repetir o que já 

escrevemos, mas a democracia oligárquica de Rui, como José Bonifácio tinha previsto, 

                                                 
404 Traité de droit romain. Trad . GUENOUX. Paris, 1841 . Vol. II, § LX, pág. 1 . 



383 

deseducaria politicamente os cidadãos pela ausência da cidadania ao serem alijados dos 

processos eleitorais. Para o estadista paulista, as eleições educam os cidadãos quanto ao 

sentido de democracia no respeito às regras, aos debates e à condição de vencedor ou 

perdedor. Se Rui foi educador no plano do discurso, foi, por outro lado, deseducador na ação 

legislativa, visto não ter acreditado nas escolhas dos trabalhadores analfabetos e sim nas dos 

nos filhos letrados da oligarquia.  

Mas sejamos justos, a defesa da igualdade material no Brasil não foi muito longe no 

século XIX, salvo a campanha pela abolição da escravatura sobre os pretos e mais tarde, ao 

longo do século XX, lutas permanentes contra a dominação sobre as mulheres. Tanto o 

liberalismo do período monárquico quanto o da república tiveram um limite, qual? O de 

implantar instituições que organizassem a dança das cadeiras quanto aos cargos políticos nas 

diversas instâncias da federação, e, mesmo que tenha havido mobilidade social por parte dos 

estranhos à permissão das oligarquias, foram por elas apoiados e/ou esse pequeno número de 

desajeitados era tolerado porque legitimava a lisura do jogo político, mas em nada permitia o 

avanço do maior número possível quanto a um processo democrático significativo. Todo esse 

imbróglio tinha como causa a desigualdade material entre os seres humanos que impediu a 

liberdade da maioria da sociedade em participar do jogo político-eleitoral. . 

O pensamento liberal brasileiro defendeu a igualdade formal devido ao fato de ser um 

princípio consagrado pelos liberais mundo afora, sem cogitar a ideia de levantar as mãos aos 

céus em prol da igualdade material porque, nesse caso, teria que se opor à escravização dos 

pretos e esse era um programa da minoria branca a partir de diversas opiniões, sem levar em 

consideração que a defesa da igualdade material incluiria os pobres, mulheres e outros tipos 

indesejáveis. E o capítulo da abolição da escravatura não é escrito por conta da defesa da 

igualdade material ente pretos e brancos, mas em virtude de contrariar o ideal de progresso 

sustentado na premissa de civilização conforme a generosidade, a bondade, o respeito da 

liberdade de contrato etc. E Rui sempre, honestamente, recusou a igualdade material por 

considerá-la uma hipótese absurda contra as capacidades inatas dos indivíduos. 

Logo, antes de encerrarmos essas considerações finais parciais, desejamos sustentar, 

em poucas linhas, que o princípio de igualdade que Rui defende em 1907, na Conferência da 

Paz de Haia, não é somente jurídica, mas também política ou material.  
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Na Primeira Conferência da Paz de Haia em 1899, de iniciativa da Rússia, os países 

signatários405 decidiram, conforme o artigo 1 da Ata Final da Internacional Conferência de 

Paz que, “Com o objetivo de evitar, na medida do possível, o recurso à força nas relações 

entre Estados, as Potências Signatárias concordam em usar seus melhores esforços para 

assegurar o estabelecimento pacífico de diferenças internacionais” (1908, p. 24).406 Nesse 

caso, de acordo com o artigo 15, “A arbitragem internacional tem por objeto a solução de 

diferenças entre os Estados por juízes de sua escolha, e com base no respeito pela lei” (Idem, 

p. 28).407 Assim, ficou decidido, com base no artigo 16, que as “questões de natureza legal, e 

especialmente na interpretação ou aplicação de Convenções Internacionais, a arbitragem é 

reconhecida pelas Potências Signatárias como o mais efetivo, e no momento oportuno, o meio 

mais equitativo de resolver disputas que a diplomacia não conseguiu resolver”. 408  

Portanto, a composição desse Tribunal Permanente de Arbitragem tornou-se o grande 

nó do problema na Segunda Conferência da Paz de Haia em 1907, visto que os EUA 

propuseram uma nova configuração do Tribunal ao quebrar a participação equânime dos 

Estados nacionais posta pelo artigo 16, tendo, por parte da delegação diplomática do Brasil, 

chefiada por Rui, veemente oposição, oportunidade histórica em que o jurisconsulto baiano se 

posiciona como brasileiro de proa ao dizer que “O Governo do Brasil acompanhou com 

grande interesse a questão que será debatida hoje, já que a solução foi anunciada por este 

sistema de rotação na composição do Tribunal Internacional de Arbitragem, um sistema que 

seria a proclamação da desigualdade entre soberanias nacionais” (BARBOSA, 1966, p. 

217). 409 E enfatiza que é: 

Portanto, em obediência, e em nossa própria convicção, e sob as ordens do 
nosso governo, e na expressão do sentimento de nosso país, que vamos 

                                                 
405 Países signatários da Conferência de 1899: Rússia, Holanda, Alemanha, Áustria e Hungria, Bélgica, China, 
Dinamarca, Espanha, EUA, México, França, Grã-Bretanha e Irlanda, Grécia, Itália, Japão, Luxemburgo, 
Montenegro, Pérsia, Portugal, Romênia, Sérvia, Sião, Suécia e Noruega, Suíça, Turquia e Bulgária. Na 
Conferência de 1907 (https://pca-cpa.org/fr/documents/pca-conventions-and-rules/). 
406 “With a view to obviating, as far as possible, recourse to force in the relations between States, thc Signatory 
Powers agree to use their bcst cfforts to insure the pacific settlcment of intemational differences.” 
407 “Intemational arbitration has for its object the settlement of differences between States by judges of their own 
choice, and on the basis of respect for law.” Tradução livre 
408 “ln questions of a legal nature, and especially in the interpretation or application of International Conventions, 
arbitration is recognized by the Signatory Powers as the most effective, and at the sarne time the most equitable, 
means of settling disputes which diplomacy has failed to settle.” Tradução livre 
409 “Le gouvernement du Brésil a suivi avec un extrême intérêt la question que l'on va débattre aujourd'hui, 
depuis que l'on en annonça la solution par ce systhème de la rotation dans la composition de la cour d'arbitrage 
international, système qui serait la proclamation de l'inégalité entre les souverainetés nationales.” Tradução livre 
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formular diante dos senhores estas declarações, e submetê-las em favor do 
princípio de a igualdade dos Estados, consagrada na Convenção de 1899, um 
conjunto de bases para outro projeto (Idem, p. 218).410 Grifos nossos. 
 

A que princípio de igualdade Rui se refere? Ao formal, de que todos os Estados são 

iguais perante os tratados internacionais, uma vez que o termo lei é incabível porque nenhum 

Estado soberano submete-se a leis estrangeiras? Cremos que não em razão de Rui reconhecer, 

sobejamente que, nos tratados internacionais em que figuram potências econômico-militares 

ao lado de Estados sem expressão similar, não há igualdade real de relação, se não somente a 

de natureza aparente. Nesse sentido, Rui associa desigualdade à ideia de injustiça, deslocando 

o sentido de igualdade formal, jurídica, à igualdade material no plano da política, de fato, 

fundamento das construções jurídicas. E, assim, justifica seu entendimento: 

Considerando que, ao inverter dessa maneira os termos inalteráveis do 
problema, o árbitro é arrogado para atribuir aos diferentes Estados 
representações desiguais neste tribunal internacional [...] Considerando que 
na Convenção para a Solução Pacífica dos Conflitos Internacionais, realizada 
em Haia 29 de julho de 1899, os poderes signatários, entre os quais todos os 
da Europa e dos Estados Unidos da América, México, China e Japão 
concordaram que os Estados Contratantes, independentemente de sua 
importância, teriam representação igual no Tribunal Permanente de 
Arbitragem (Idem, 218-219).411 Grifos nossos. 
 

A defesa de Rui quanto aos termos da Convenção de 1899 refere-se à ideia segundo a 

qual os Estados soberanos são iguais independentemente de suas respectivas importâncias no 

que se refere à força militar,412 extensão territorial, potência industrial-econômica etc. (Idem, 

p. 252), configurando, dessa forma, igualdade absoluta, no que se expressa nos seguintes 

termos ao criticar novas propostas de formações paritárias do Tribunal: “existem dois direitos 

distintos: nomear e sentar. No direito de nomear, seríamos absolutamente iguais. Mas em 

sentar, seríamos absolutamente desiguais. Bem, é essa desigualdade que viola a igualdade 

                                                 
410 “C'est donc en obéissance, et à notre propre conviction, et aux ordres de notre gouvernement, et à l'expression 
du sentiment de notre pays, que nous allons formuler devant vous ces déclarations, et vous soumettre, en faveur 
du principe de l'égalité des Etats, consacré dans la convention de 1899, un ensemble de bases pour un autre proje. 
” Tradução livre. 
411 “Considérant qu'en intervertissant de cette façon les termes inaltérables du problème, on s'arroge l'arbitre 
d'assigner aux différents Etats des représentations inégales dans cette cour internationale [...] Considérant que 
dans la convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, célébrée à La Haye le 29 juillet 1899, 
les puissances signataires, parmi lesquelles se trouvaient toutes celles d'Europe, ainsi que les Etats-Unis 
d'Amérique, le Mexique, la Chine et le Japon, sont convenues de ce que les Etats contractants, n'importe quelle 
fût leur importance, auraient tous une représentation égale dans la Cour Permanente d'Arbitrage.” Tradução livre 
412 Destaca-se que a igualdade material também pode ser de natureza contratual, ou seja, um pacto político. 
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dos Estados” (Idem, p. 236).413 Ou seja, Rui reputa como injusta a absoluta desigualdade 

quanto ao assento no Tribunal de Arbitragem porque não somente fere a igualdade formal 

posta pela Convenção de 1899 como também, cria “entre os Estados, por estipulação 

contratual, categorias de soberania, que humilham algumas para o benefício de outros, 

minando as bases da existência de todos, e proclamando, por uma estranha antilogia, a 

precedência legal da força sobre a lei” (Idem, p. 221). 414 Isto é: Rui, no caso em tela, 

defende a igualdade material entre os Estados, embora haja enormes diferenças entre eles, no 

entanto, conforme suas ideias calcadas no liberalismo doutrinário, desconhece a igualdade 

política entre os seres humanos.  

Rui, na Conferência de Haia em 1907, defendeu que os Estados signatários tivessem 

assento no Tribunal a partir de uma proporção racional com base nos textos elaborados pelos 

corpos diplomáticos da Conferência de 1899, sobre o que aqui não cabe dissertar. Contudo, 

interessa-nos refletir, quanto ao advogado do Brasil em Haia, quando lançou mão dos 

melhores argumentos para sustentar uma peritagem racional e conforme às igualdades formal, 

jurídica, e à material, política. Então, ao que parece, Rui, comparando as situações, em Haia 

apela aos dois sentidos de igualdade, ao passo que, na tribuna do Parlamento brasileiro, na 

imprensa, nos salões etc., acusa de loucura partir da igualdade absoluta por ser uma insanidade 

e o fundamento de toda miséria, pois a única igualdade possível é a igualdade liberal por ser 

razoável. 

Mas a igualdade formal não se opõe à igualdade material, pelo contrário, esta se 

expressa naquela à medida que institui medidas legais na defesa de uma ordem jurídica em 

que a justiça seja o compromisso político, um pacto civilizatório em que os direitos e garantias 

individuais coexistam ao plano dos direitos políticos e econômicos, ou melhor, que ampare, 

para lembrar Marshall, esses últimos conjuntos de direitos a incluir não somente o maior 

número possível de cidadãos, mas todos, porque cada um, a sua maneira, contribui, 

antecipadamente, para o desenvolvimento das múltiplas potências da sociedade. 

                                                 
413 “Et puis, pour en finir, distinguons, comme on aurait dû le faire tout d'abord, pour trancher le doute. Il y a à 
deux droits distincts: celui de nommer et celui de siéger. Dans le droit de nommer nous serions tout à fait égaux. 
Mais dans celui de siéger nous serions absolument inégaux. Eh bien: c'est cette inégalité qui viole l'égalité des 
Etats.” Tradução livre. 
414 “Considérant que l'on ne sert pas aux intérêts de la paix, en créant parmi les Etats, moyennant stipulation 
contractuelle, des catégories de souveraineté, qui humilient les uns au profit des autres, en sapant les bases de 
l'existence de tous, et en proclamant, par une étrange antilogie, le prédomaine juridique de la force sur le droit.”  
Tradução livre.  
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Por isso, defendemos que o justo distributivo aristotélico, ao contrário daquele 

extraído do pensamento ruiano, atende às expectativas de uma formação social razoável 

porque toma por base o justo proporcional que abre uma janela para avistarmos muitas 

variáveis segundo pessoa, circunstância, mérito, recompensa, necessidade, trabalho, 

capacidade etc.  

Por outro lado, a justiça distributiva ruiana parece renascer das cinzas a partir dos 

últimos anos experimentados pela sociedade brasileira em que as ideias liberais retomaram seu 

lugar no pódio da política governamental e parlamentar, renascendo o debate quanto ao 

sentido do Estado gastar em demasia como fazem as democracias, prodigamente. E esses 

gastos acabam por comprometer a saúde fiscal dos entes federativos e, com isso, 

sobrecarregando os cidadãos com impostos, sem esquecer que a maior carga tributária não está 

na ordem dos impostos diretos e sim na esfera da tributação indireta em que são penalizados 

os trabalhadores. Enfim, o justo distributivo liberal parece ser retomado com energia, mas, 

talvez, não o suficiente para solapar o justo distributivo em que contempla a ideias de que os 

cidadãos são iguais, politicamente.   
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Considerações Finais 

 
Cremos ser necessário elaborarmos estas Considerações Finais não enquanto síntese e 

muito menos como justaposição das condirações finais parciais existentes em cada um dos 

quatro capítulos do presente trabalho, mas inspirados pelo método comparativo entre as 

concepções aristotélica e ruiana quanto à igualdade e, derivado delas, as ideias que esposam 

sobre a justiça distributiva. Associados a esses elementos é de muito bom alvitre elencarmos 

as descobertas colaterais surgidas no processo de nossa pesquisa que resultou neste texto de 

tese. 

O objetivo de nossa pesquisa que redundou neste trabalho foi investigar a ideia de 

justiça distributiva no pensamento jurídico-político de Rui Barbosa e, além disso, saber em 

que medida sua concepção de igualdade, com base nas desigualdades naturais, influenciou 

seu ideal de justiça, analisando também os fios prático-teóricos do seu liberalismo.  

O resultado central deste trabalho demonstrou, sem prejuízo às outras descobertas ao 

longo do seu desenvolvimento, que a ideia de justo distributivo defendida por Rui, embora ele 
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não tenha escrito um texto sistemático sobre o tema, sempre se baseou em premissas liberais a 

partir do entendimento de que os seres humanos são desiguais por natureza e, por conta disso, 

essas diferenças pessoais devem ser protegidas pelo direito, sendo que o trabalho, a oração a 

Deus e os esforços pessoais são dínamos da prosperidade dos indivíduos. 

É verdade, porém, o fato de Rui sempre ter defendido que o Brasil, para ingressar no 

clube dos países desenvolvidos e civilizados, deveria se tornar uma sociedade politicamente 

liberal e economicamente capitalista. Para comprovar isto, basta estudarmos seus Pareceres 

Da Reforma do Ensino de 1882 a 1883, que tratam de um amplo programa educacional com 

base na Escola Nova, e, sobretudo, sua experiência como Ministro da Fazenda de 1889 a 1891, 

período em que se convenceu sobre ser oportuno o binômio liberalismo-capitalismo ante as 

exigências do progresso econômico do Brasil, expostas nos seu Relatório de 1890.   

Por outro lado, Rui nunca elaborou um conjunto de ideias ou políticas públicas que 

pudesse incluir a massa de trabalhadores nos cenários político e econômico a ponto de ter 

defendido, pelo contrário, de 1879 a 1881, a Reforma Saraiva que excluiu os analfabetos do 

processo eleitoral como também advogou em favor da eleição indireta para presidente da 

república na Constituinte de 1890 e pela manutenção da proibição do voto do analfabeto. 

Portanto, ao contribuir para a exclusão dos analfabetos do jogo eleitoral, impediu a 

participação de um contingente gigantesco de trabalhadores nos debates político e econômico. 

Assim, Rui, envolto em contradições, se caracteriza como político, administrador e intelectual 

preocupado antes com a sorte dos trabalhadores a partir da moral católica e não como seres 

imersos em uma sociedade liberal-capitalista que precisa de indivíduos autônomos e 

incorporados à produção econômica a exemplo da Inglaterra, modelo de país para Rui. 

Ressaltamos que nossa pesquisa tomou por inspiração teórico-metodológica o 

conceito de justiça distributiva encontrado na filosofia prática de Aristóteles, que o expôs de 

modo geral no livro Ética a Nicômaco e, detalhadamente, os elementos descritivos do conceito 

em Política. Nesse caso, as formulações aristotélicas foram crucialmente inspiradoras do 

nosso trabalho.   

Não pretendemos fazer uma releitura do pensamento ético-político de Aristóteles, 

pelo contrário, retiramos dele conceitos jurídico-políticos e, particularmente, o de justiça 

distributiva, pois suas formulações sobre o Direito se devem ao avanço da “pesquisa jurídica” 

realizada por ele em razão da expansão econômica das cidades gregas em geral e, 
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particularmente, sobre a complexa vida política ateniense que lhe serviu de laboratório 

científico-filosófico. 

Segundo Michael Sandel, no pensamento de Aristóteles, “a justiça é uma questão de 

dar ao indivíduo o que ele merece... dar ao indivíduo seus direitos. É uma questão de entender 

a adaptação entre pessoas com suas virtudes e seus papéis sociais adequados” (16:22).416 

Assim, a ideia de justiça na sistemática aristotélica parte da premissa do raciocínio moral 

teleológico em que se raciocina pelo objetivo (Idem, 21:55), logo é fundamental compreender 

o thelos da natureza, apreendê-la como necessariamente válido, conforme os fins da natureza 

das coisas. Assim, a justiça política teria a função de igualar os indivíduos em suas relações 

sociais e, por extensão, a justiça distributiva seria o fundamento da Cidade como mediação 

política entre os indivíduos e entre indivíduos e objetos por força de lei. 

Para Aristóteles, a justiça distributiva toma o mérito como critério da distribuição de 

honras, cargos e bens em que os democratas tomavam a liberdade como medida; os oligarcas, 

a riqueza; os aristocratas, a estirpe familiar. De outra forma, o estagirita defende que o mérito 

deveria se basear nas virtudes dos cidadãos e no quanto estas contribuem para o bem comum 

na Cidade, isso como forma de obterem seus respectivos quinhões, o que demonstra que 

Aristóteles propõe uma solução ético-política para os impasses distributivos nas cidades 

gregas.  

Mas, ainda que não estejamos no mundo grego antigo, no qual o papel do indivíduo 

estava marcado pelo lugar que ocupava na Cidade e pelo senso teológico da vida, segundo 

Sandel, “não existe ainda algo de intuitivo e moralmente plausível, até poderoso na ideia de 

Aristóteles, de que a única maneira de pensar a justiça é raciocinar pelo objetivo, pelo fim, 

pelo ‘telos’ da prática social” (Idem, 26:41), ou seja, pela justiça distributiva nos seguintes 

termos: 1. preocupação com a educação por ser o meio capaz de desenvolver as qualidades 

naturais das pessoas; 2. política como arte mediadora de composição e solução dos conflitos 

de bens; 3. direito na condição de campo arbitral das relações sociais. Logo, compreendemos 

que a justiça distributiva em Aristóteles, com base neste tripé, daria à Cidade condições 

objetivas para uma vida socioeconômica em que cada cidadão seria recompensado conforme 

suas capacidades e necessidades, visto serem indivíduos livres em uma comunidade de iguais. 

                                                 
416 https://www.youtube.com/watch?v=dioaq_lchW0 
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O papel da igualdade no pensamento jurídico-político aristotélico, a despeito de ter 

defendido a escravidão por razões político-econômicas, é abrangente à medida que torna 

dialética a relação entre os iguais e os desiguais para ampliar a igualdade. Por exemplo: todos 

os cidadãos são iguais, todavia há ocasiões em que as discriminações positivas protegem 

grupos de cidadãos que se tornaram desiguais por motivos diversos como idade e condição 

econômica, para ficamos nestes casos. Os idosos, na Cidade do Rio de Janeiro, têm direito à 

gratuidade no transporte público (aspecto econômico), além da justa quantidade de bancos 

destinados a eles em virtude da idade (aspecto biofísico). Assim, os idosos, iguais em 

cidadania em relação aos não-idosos, são desiguais econômica e fisicamente. Assim, por meio 

da educação (conscientização) e das leis (coerção), se igualam aos desiguais por conta da 

cidadania ampliada. 

Este pequeno exemplo demarca a distinção entre as ideias de igualdade em 

Aristóteles e Rui, pois, enquanto este toma as diferenças naturais por desigualdades naturais 

dos indivíduos para justificação das desigualdades sociais, aquele aponta para o sentido de que 

a sociedade deve corrigir, pelas leis jurídicas, as diferenças naturais entre os indivíduos. Essa 

relação comparativa é o eixo central do nosso trabalho porque o justo distributivo em Rui 

sofre de um mal de origem: a naturalização das desigualdades de talentos entre as pessoas 

para legitimação das desigualdades socioeconômicas, influenciando o Estado brasileiro a 

considerá-los barreiras que estimulariam os indivíduos a superação destes, incentivando os 

progressos individuais. 

Fizemos um esforço teórico para extrair, dos textos de Rui sobre a justiça, um 

conceito geral acerca desse sentimento, desse valor, desse bem tão caro a todos que desejam 

uma ordem jurídico-política equânime. A compreensão da ideia de justiça é necessária porque 

remete à materialidade e, nesse caso, enseja as variáveis do justo distributivo, possibilitando 

desenvolver esta ideia no pensamento de Rui. Na análise sobre o justo distributivo econômico, 

nos valemos dos discursos que Rui elaborou como político e dos textos legais que erigiu para 

resolver os problemas das finanças do Estado brasileiro e de sua preocupação com as 

atividades econômicas da sociedade. Assim, compreendemos que o justo distributivo 

econômico é um plus que justifica alargarmos o entendimento sobre o justo distributivo 

jurídico-político, uma vez que este engloba aquele e pode ou não desembaraçar as 

desigualdades socioeconômicas. 
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Desenvolvemos uma análise sobre o pensamento de Rui acerca da igualdade por ser 

essencial para entendermos o justo distributivo posto tanto nos textos teóricos quanto nos 

legais. Assim, estudar os temas da igualdade e da justiça no seu pensamento nos levou a 

flagrantes contradições quanto à ideia de democracia que nosso autor defendeu, a despeito de 

ter pensado em uma democracia jurídica capaz de proporcionar estabilidade política e 

viabilizar, por meio do judiciário, remédios jurídicos quanto ao respeito dos direitos e das 

garantias individuais, embora isso nunca tenha sido possível quando, na contramão da história, 

desprezou o justo distributivo equânime à medida que a massa de trabalhadores foi excluída da 

política para logo ausentar-se das lutas socioeconômicas por igualdade e figurar uma 

democracia oligárquica. 

A concepção de democracia que Rui advogou é derivada do seu modo de 

compreender o justo distributivo e, nesse sentido, não se preocupou com uma democracia 

material, mas somente com a formal por ter considerado o Brasil um país que carecia de 

estruturas jurídico-políticas viáveis ao bom funcionamento das relações sociais, o que fez com 

que Rui dedicasse esforços por uma democracia liberal quando, na verdade, ajudou assentar 

uma democracia ilustrada conforme os interesses das oligarquias regionais. Aqui, a chave 

mestra que nos ajuda a entender que o justo distributivo de Rui se limitou ao universo da 

igualdade jurídica porque a doutrina liberal, segundo nosso juízo, pensou que fosse a única 

igualdade real. 

Assim, o justo distributivo extraído dos textos de Rui sofre, como já dissemos, de um 

mal de origem, a concepção de igualdade, de matriz liberal, que Rui defendeu, mesmo tendo 

dito que, historicamente, os direitos individuais cediam lugar aos direitos sociais, o direito à 

moral e o egoísmo à solidariedade. Porém, o que nos importa não são somente os textos de 

Rui em si, mas o confronto entre eles, porque este cotejo oferece verdadeiras contradições, 

como o caso da Questão social de 1919 em que destaca, como se fosse um socialdemocrata, a 

apologia da preeminência do trabalho sobre o capital, melhor, considera este como fruto 

daquele, ao mesmo tempo em que, por outro lado, na Oração aos moços de 1920, deixa claro 

ser loucura pensarmos em igualdade além do marco liberal. As contradições nos textos 

mostram um Rui falando em 1919 para pequeno grupo de trabalhadores e o outro, em 1920, 

para a classe média na Faculdade de Direito de São Paulo. 
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A defesa que Rui faz do trabalho em ambos os textos não equivale a dizer que o 

operário seja a força dinâmica da sociedade que gera a vida produtiva, o capital personificado 

nas mãos laboriosas das quais nasce a mais-valia que valoriza o valor do capital e fica 

escondida pelo discurso ideológico e pelo direito. Não. Rui exalta o trabalho na visão que a 

burguesia materializou. Rui pensa o trabalho como valor associado aos que nele obtêm 

energias para vencer barreiras impostas pela natureza e pela pobreza, ao passo que a sociedade 

e o Estado garantem a liberdade como único valor verdadeiro que possibilita a mobilidade 

social. Rui, na Oração aos moços, não considera de modo algum a hipótese de que a 

sociedade de então pudesse ser estruturalmente injusta e montada para justificar a exploração 

do capital sobre o trabalho como algo natural. Nesse sentido, Rui, ao naturalizar a 

desigualdade entre os homens, justifica a exploração dos trabalhadores, supondo que por isso 

eles não precisam e nem podem participar do jogo eleitoral, porque essa participação poderia 

não somente alterar as instituições jurídico-políticas do país, como também as estruturas 

socioeconômicas. 

Nesse caso, o justo distributivo de Rui não integra as pessoas à cidadania porque 

exclui os trabalhadores do voto e naturaliza a ordem econômica, injusta e espoliante, ao dizer 

que a igualdade não liberal, significa que “os apetites humanos conceberam inverter a norma 

universal da criação, pretendendo, não dar a cada um, na razão do que vale, mas atribuir o 

mesmo a todos, como se todos se equivalessem” (BARBOSA, 1999a, p. 26). 

Rui, na Oração aos moços, acima, não elabora um argumento ético-político que 

desmonte a hipótese de a igualdade representar um valor que torne os cidadãos iguais 

socialmente e, dessa forma, protegidos pelo Estado no que importa à justiça ser sempre 

proporcional. Pelo contrário, Rui constrói um argumento moralista burguês para dizer que os 

“inferiores” não são movidos pela justiça, mas pelos desejos, pelos apetites que invertem a 

determinação da natureza, subvertendo os valores da vida dedicada à superação do meio 

social. 

Embora Aristóteles defendesse a escravidão para que o cidadão proprietário fosse 

livre, apesar de o estagirita ter defendido a subordinação da mulher à obediência do déspota 

para ele cuidar dos interesses da política, na comparação entre a ideia de igualdade do grego 

com a do brasileiro, sobressai a amplidão aristotélica sobre esse princípio basilar que 

reconhece ser, ao lado da liberdade, cláusula pétrea do regime democrático. Aliás, Aristóteles 
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nunca disse que “devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na 

medida de sua desigualdade”, porque isso é uma construção equivocada. De outra forma, o 

filósofo entende que se as pessoas “não são iguais, não receberão coisas iguais” (EN. 

1131a,20) porque só podem receber o proporcional e, fora disso, tem a “origem de disputas e 

queixas: ou quando iguais têm e recebem partes desiguais, ou quando desiguais recebem 

partes iguais” (Ibidem). 

Para Aristóteles, se deve construir um termo equivalente que possa fazer a mediação 

entre sociedade e pessoas, e entre pessoas e bens tal qual os comerciantes fizeram quanto às 

trocas ao criarem o dinheiro, que age “como uma medida, torna ele os bens comensuráveis e 

os equipara entre si; pois nem haveria associação se não houvesse troca, nem troca se não 

houvesse igualdade, nem igualdade se não houvesse comensurabilidade” (EN. 1133b,15).  

Rui, para defender seu liberalismo doutrinário, acabou elaborando uma concepção de 

igualdade que contaminou, historicamente, os diplomas legais destinados a organizar as 

relações sociais no Brasil. Aristóteles tinha clareza de que uma Cidade era constituída de 

indivíduos diferentes, porque “é evidente que uma cidade que se torna cada vez mais unitária 

deixaria de ser cidade. Uma cidade é, por natureza, uma pluralidade e ao tomar-se ainda 

mais unitária, passará de cidade a casa, e de casa a homem individual” (Pol. 1261a, 15).  

Então, Cidade é a multiplicidade de cidadãos iguais entre si, e, para Aristóteles, uma 

Cidade “consiste numa pluralidade de indivíduos, como estes também diferem em espécie; 

uma cidade não nasce de indivíduos idênticos [...] Os elementos que constituem uma cidade 

têm que diferir em espécie, pelo que a igualdade na reciprocidade é a salvaguarda das 

cidades, tal como já foi referido na Ética” (Pol. 1261a, 29).  

A igualdade é sempre a regra, desde que ancorada na reciprocidade proporcional, na 

devida contribuição prestada à Cidade por meio dos esforços, do trabalho, da inteligência etc. 

Dito isso, os trabalhadores deveriam ser recompensados pelo tudo que dão à sociedade, 

enquanto a eles é dispensado o mínimo para a perpetuação de suas condições de vida que 

mantém o sistema político-econômico. Por isso, o justo distributivo de Rui, a despeito de seus 

préstimos como da causa pública, não foi além do limite imposto pela lógica do formalismo 

jurídico, não considerando as contradições da vida material em que ele mesmo esteve inserido. 

Enquanto a regra, segundo Aristóteles, é a igualdade ancorada na reciprocidade 

proporcional de acordo com variáveis e conforme situações específicas, Rui advoga que na 



400 

“desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei 

da igualdade” (1999a, p. 26). Ou seja, o olhar ruiano perde-se na generalidade à medida que 

estabelece uma regra supostamente existente na natureza, mas na natureza as diferenças de 

talentos são dadas ao acaso e não por impiedade, pois nela não há injustiça, ao passo que as 

diferenças socioeconômicas, derivadas daquelas ou não, advêm das estruturas postas por 

normas jurídicas, também. Assim, para Aristóteles, tais problemas devem ser resolvidos pela 

política, pois “o bem, em política, é a justiça que consiste no interesse comum” (Pol.1282b, 

16). 

É urgente confrontar Rui consigo mesmo porque isso representa muitas variáveis, 

logo é mais do que acertado inferir que ele sempre esteve premido por sua concepção de 

igualdade liberal circunscrita à liberdade como único valor a dar causa aos demais, e aqui está, 

pois, o nó teórico com o qual Rui se enrola no novelo conceitual, e acaba por ser um pensador 

jurídico-político preso aos muitos formalismos. 

Se justiça é dar às pessoas o que elas merecem, conforme Aristóteles, o mérito não 

está relacionado à meritocracia liberal que passa a se impor no presente, mas parte da premissa 

de que todos os cidadãos são iguais material e formalmente. Nesse caso, o Estado deve ser o 

mediador quanto aos conflitos distributivos referentes aos bens sociais (políticos e 

econômicos) por meio da política fundada no interesse do bem comum. 

Em virtude da complexidade da obra de Rui; devido as circunstâncias em que Rui se 

movimentou no cenário político; o processo de disputa em torno da verdade política; as 

derrotas que se tornaram vitórias etc., cremos ser necessário uma nova pesquisa para 

compreendermos a vastidão que Rui desejou abraçar para transformar o Brasil no que ele 

acreditava. Sem dúvida Rui foi um dos maiores personagens de nossa história, nesse sentido 

nos comprometemos tomar o presente trabalho como ponto de partida para aprofundar, por 

meio de outra pesquisa, um retrato de Rui levando em consideração a associação entre ética, 

direito, política, economia no quadro de perspectivas críticas para que se possa extrair de Rui 

o melhor dele. 
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